
শ্রীপ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো। 
বিজয়তাং। 

ভক্তিলহরী 
( বঙ্গাহ্ববাদসমন্বিতা )। 

৮9৯৮ লন 

পুরাণ কথকেন 
শীমোহন লাল গোত্বামি কাব্যতীর্থেন 

| বিরচিতা | 

গ্রকাশিতাচ | 

মেট্কাফ, প্রেস্-_কলিকাতা 

১৩১৮ 

মূল্য 5০ আনা মাত্র! 



শ্রীপ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো। 
বিজয়তাং। 

ভক্তিলহরী 
( বঙ্গাহ্ববাদসমন্বিতা )। 

৮9৯৮ লন 

পুরাণ কথকেন 
শীমোহন লাল গোত্বামি কাব্যতীর্থেন 

| বিরচিতা | 

গ্রকাশিতাচ | 

মেট্কাফ, প্রেস্-_কলিকাতা 

১৩১৮ 

মূল্য 5০ আনা মাত্র! 



ত্রিণ্টার 2 জ্রীআশুত্তোৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

(তমট্কাফু ্রেস্, 

৭৬ নং বললাম তে স্রাটু, কলিকাতা । 



প্রবল গ্রতাপান্বত 

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ, 
মহাতাপ. বাহাঢুর-শ্রীকরকমলেম্ব__ 

বঙ্গেদ প্রতিমাধিরাজপদতাক্ শ্রীবর্দমানাধিপঃ 

সাদ্ং হস্তচতুষটয়ং দধদসৌ দেহং নৃপশ্রীযুতম্। 
ঘো বৈ রাজামকণ্টকং বিহিতবান্ বালোহপ্রমন্তঃ সদা 

সোহয়ং পুত্রস্থতীকলত্রসহিতো জীব্যা সমা? শাশ্বত? ॥১ 

যঃ শাত্রোরপি গুঢ়মঙ্গলকৃতে নিত্যং প্রসক্তো। ভূবি 

সংপ্রাপ্ত কৃতহস্ততাঞ্চ নূপতেঃ কর্মণ্যতুল্যঃ সদা । 

মস্ত দারি কৃতেক্ষণাঃ প্রতিদিনং তিষ্টন্তি বিস্তাধিনঃ 

সোহয়ং জীবতু নে! হিতায় স্থৃচিরং পুত্রাদিরাজ্যশ্রিয়া ॥ ২ 

ধৈর্যোঃ পৃথথিসমোগুণৈনিরূপমে। বিষ্ভাবিনোদঃ প্রভুঃ 

কান্ত নিঞ্জিতকোটিশারদবিধুঃ প্রজ্ঞাবতামগ্রণীঃ। 

নীত্যা নিজ্জিতভার্গবে গুণিজনান্ যোহসৌ বিভপ্তি স্বয়ং 

সোহয়ং বো বিদধাতু সৌখ্যমমলং জীবন্ সমাঃ শাশ্বতী: ।৩ 



০ ০ 

যস্টোন্মীলদপূর্ববকুন্দধবলং লোকাতিগং নিম্মলং 
প্রাজ্ঞোদগীতমনর্গলং দশদিশোব্যাপ্তং যশোভূপতেঃ । 

দানে কন্মণি বন্মতিনিয়মিতা রাধেয়তুল্যানিশং 
দীনান।ং প্রতিপালকঃ স ইহ বো ভত্রং বিধস্তাং নৃপঃ ॥ 

যখোদ্ধীরেখা বিধিনাহিতা। করে 

তথোচ্চদৃষ্ট্য! ক্রিয়তে ক্রিয়ানিশম্। 
স্রকম্মভাজাং মহনীয়কম্ধণা 

গুণৈঃ সতাং পুজ্যতমেন ভূয়তে ॥ ৫ 

অহো। জন্ুঃ সার্থকমত্র তেহনিশং 

নৃপত্বমাসাদিতমাতআজৈঃ সহ। 
তদেব লোকৈর্বহুপুণ্যসাধনৈ 

রন লভ্যতে বন্তবতোপভুজ্যতে ॥ ৬ 

প্রতিষ্ঠিতং সত্যমনর্গলে বচ- 

স্যনিন্দিতে কম্মণি নিম্মলং যশ । 

সমঃ প্রতাপস্ত্রিদিবেশ্বরেণ তে 

বলং নৃপন্য ক্ষময়ান্বিতং ভুৰি ॥ ৭ 

নয়েন লোকান্ বিনয়েন বান্ধবান্ 

রিপুন্ প্রতাপেন চ বিদ্য়া বুধান্। 

গ্রজাশ্চ ধন্মীত্সককম্মণা সদা 

বশীচকারাশু ভবান্ প্রতাপবান্ ॥ ৮ 



টা 

বিমলকনককান্তিলোকশোকাপহারী 

প্রথিতবিমলকীত্তিপ্রোল্লসচ্ছুদ্ধভাবঃ | 

সততবিমলভক্ত্য। দেবসেবানুরক্তো 

জয়তি বিজয়চন্দ্রো বঙ্গমানাধিরাজঃ ॥ ৯ 

বিমলতা করতাশ্রিতমুণ্ডিনা 

বিজয়নামন্পেণ মহোৌজসা৷ । 

স্বজনচিগুঢচকোরসূধাংশুনা 

প্রকৃতিপুত্রন্থখং হি বিধীয়তাম্ ॥ ১০ 

ভৈষজ্যমন্দিরমপূর্ববমুদীর্ণরাগং 
বচ্চারুকারুনিপুণত্বনিদর্শনঞ্চ । 

রাজ্জা রুজান্তজনদুঃখনিবারণার্থং 

তনিনম্মমে কিল নিতান্তমহোদয়েন ॥ ১১ 

নিগন্ধশব্দকুস্থমৈরপি গুম্ফিতেয়ং 
লিপ্তা হরেস্তদপিকেলিপটারসেকৈ2। 

যোগ্যে হি ভক্তিলহরী ভবদীয় কে 

ধত্তাং শ্রিয়ং নৃপ ময়া শ্রগিব প্রদত্ত ॥ ১২ 





১ 

( 

০০8 
ভক্তিভ্ক্ছল্জী 

হল 
যন্তাস্ত এব কৃপয়। ব্যামাধয়োহত্র সমচ্চিত। লোকে । 
কল্পলতা স্কবানাং সদা বজরতাং গিরাং দেবী ॥ ১ 

এই জগ.ত ব্যাস কালিদাস প্রহ্ততি কবিগণ যাহার রুপার কবি 

বণিয়া পুজিত হইয়াছেন, এব" তদাদি কবিবুন্দের কল্পলতান্ববপা সেই 

বাগ্দেবী নিরন্তর জ্ষয়নন্ভা হউন । ১ 

যন্মাধুধ্যকলা৷ কল[নিধি কলামুন্ম লয়ত্যন্বহং 

যদ্গান্তীধ্যমহে! মহোদধিমহঃ স্বপনীকরোত্যদুতং | 

যত্প্রেমৌজ্জ্বলমাধুরী নিরবধি প্রহলাদয়েৎ স্মমাতলং 

সোহম্মাকং হৃদয়ে চকাস্ত্ব সততং গৌরাগচন্দ্রঃ স্বয়ং ॥২ 
ধাহার মাধুর্দ্যের অংশমাত্র চন্তরস্বনধিশী পূর্ণকলাকে অন্দিন উন্মুলিত 

করিতেছে, ধাহার গান্থীর্ঘা-গ্রভাব জণনিধির তেজঃসমূহ থব্ব করিতেছে, 

ধাহার প্রেমের উজ্জল মাধুরা নিরন্তর পৃথিবীকে আহলাদিও কারতেছে, 

সেই শ্রাল গৌরচন্দ্র আমাদিগের হদয়াকাশে দীপ্তিপ্রাপু হউন। ২ 

ঘনরুচিরেন্দ্রনীলমণিমঞ্জলকাস্তিধর 

ধরণিধরেন্দ্রধারণধুরন্ধরমাত্মবপুঃ। 



হ | ভক্তিলহরী । 
বি 

অনুভবগম্যতাং সমুপপাদয়দাত্মজনে 

জয় জয় নূযতে বিপুলবোধবিশেষ তব ॥৬ ॥ 

নিবিড় সুন্দর ইন্দ্রনীলমণির স্তায় মনোহর কাত্তিধারী পর্বতের 
গুরুভার বহনক্ষম তোমার নিজদেহ, হে বিপুল বোধবিশেষ ! আত্মজনে 

অনুভবের বিষয়তা পাওয়াইয়! শ্কবের বিষয়ীভূত হইতেছে । ৩ 

বপুরিদমন্ভূতং মুরলিবে ত্রবিষাণভূতো 

বিমলতমালনীলমতিমগ্তুলকান্তিমতঃ । 

রুচিরশিখপ্ডিচন্দ্র কন্মুশোৌভিতচারুশিখং 

জয় জয় নুষুতে ব্রজপুরন্দরনন্দন হে ॥ ৪ 

হে ব্রজরাজনন্দন ! মুরলিবেত্র ও শৃঙগধারী ও অতিমনোহর কান্তি- 

বিশিঞ্ যে তাম--তোমার এই প্রত্যক্ষীভূত অতি বিচিত্র বিমলতমালবং 
নাল ও মনোহর মযুরপুচ্ছের দ্বারা স্থশোভিত মনোরম চুড়া।বশিষ্ট দেহ 

সাধুজন কর্তৃক স্তৃত হইতেছে ॥ ৪ 

আমিতগুণাত্মনস্তব গুণানিহ মীতুমহে। 

জগতি ন হীশিরে পরিচরন্তি তপাংসি ততঃ। 

স্তবনপরায়ণ। মুনিজনাশ্চ সমাধিভূতে। 

নিয়তনিরন্তরায় বিজনে কতি শাম্তযুজঃ ॥ ৫ 

অপরিমিত গুণশালী যে তুমি, কেহ সেই তোমার গুণরাজির পরিমাণ 

করিতে বেদাি দ্বারায় স্তুতিশানী হইয়াও সমর্থ নহেন, সেই জন্ত মুদনগণ 

নমাধিবিশিষ্ট হইয়া ও অন্তরিক্রিয়নিগ্রহবিশিষ্ট হুইয়! নিয়ত বিদ্ব ও জনশৃ্ত 

বনে তোমার উদ্দেম্তে তপস্তা করিতেছেন । ৫ 



ভক্তিলহরী ৷ ৩ 

জগদতিমত্তদৈত্যকুলকেলিকলাপহতং 
ভবতি যদ। তদাস্য হিতকল্পনয়া বিচলন্। 

দধদতিসত্বরং ত্বমপি লোকহিতার্থকরং 

বপুরিদমুজ্জহর্থনিজভক্তিযুজাং শরণম্ ॥ ৬ 

দখন অতি প্রমন্ত দানবসমূহ কর্তৃক এই জগৎ অহঙ্কারের তাগুবনৃত্যে 

ভারযক্ত হইয়া রসাতলে যাইতে থাকে,তখনই তুমিও এই জগতের হিতেচ্ছু 

ইয়া নিউভক্তজনের শরণোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া তৎক্ষণৃঙ তাহার 
উদ্ধার করিয়া থাক । ৬ 

হুঠকুদতিপ্রমত্তশতকোটিক্থরারিগণ 

প্রমথিতভূভূজাং করুণচেষ্টিতরোদনকৈঃ 1 
স্বযুমতিচঞ্চলঃ করুণযাইবতরনননঘ 

বহুবিধলীলয়া তদঘজাতমথোদ্ধরস ॥ ৭ 

ছে অনঘ! হঠকারি অনবহিতচিন্ত অগণিত দেবারিসমূহ কর্তৃক 

প্রমঘিত ধান্মিক রাজগণের সকরুণ চেষ্টা ও রোদনের দ্বারা আকৃষ্ট 

হইয়া, নিজ নৈসগিক ভক্তবাৎসল্যগুণে অতি সত্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ 

হইয়া নানাবিধ লীলা প্রকাশ করতঃ তাহাদের ছুঃখনকল হরণ 

করিতেছ। ৭ 

অমিতগুণার্ণবস্ত মহিমানমলং গদিতৃঘ্ 

কবিকুলবারণস্ত ধিষণাস্তমগাত্বরিতং | 

4 



৪ ভাঞ্ 

খচরজলাগ্নিতু প্রভৃতিকুক্ষিশয়ন্ত তব 
কিমহমনা ত্য ীঃ স্ততিকথ £ কথয়াঁমি হরে ॥ ৮ 

হে হরে! অলীম গুণসাগর যে ভমি, তোমার মহিম। প্রকাশ ই 

গিয়া কবিকুলশ্রেষ্ঠ চত্ুরাননের ৪ বুদ্ধি লোপ পায়। অতএব ক্ষিত্যপ- 

তেজোমরুদ্বোম প্রভৃতে কৃক্ষিহ্ত জগণাধ!রের স্তৃতিকথা আমি দেহাত্মবাদী 

হইয়া কেঘন করিয়া বলিব? বড়ই অসন্ত | ৮ 

অমিতনিজাজয়া1 কচিদজ? আবহ » ৫4 
বন্ 

প্রভবলধান্্ কং দণদিদং কক্ুণাকর হে। 

স্জনি বিন!শরন্যতি গুণাজ্সতনেৌ পধরসি ॥ 

যদিদমনু গ্রস্ত ফলদেব তদগুঘট ॥৯ 

হে করুণাধার ! তিমি নিজ,মায়! দ্বারা কখন ব্রক্মা, কখন বিধু, কথন 

মহেশ্বর হইয়া এই স্ষ্টি প্কিতি প্রলয়ান্মক দৃষ্তমান জগংকে ( প্রভবলয়া 
আক ) বলিলেই "“সংদংশক ন্যায়ের দ্বারায় ষ্কিতি আপ নই পাওয়া যায়” 

নিজেচ্ছাদার! প্রেরিত হইয়া গুণের সাম্যাবস্থা হইবামাত্র গ্ুণাতীত নিজ 

দেহে ধারণ করিতেছ 1 ৯ 

অপুর্বপ্রেমদ্ধিপ্রথিতনিজভক্তিপ্রকটনাঁৎ 
স্বয়ং ত্যক্তধা যাতঃ লকলন্খহেতুদবমিতং 
স্বমাধুধ্যাত্বাদং রসাঁয়তুষন। ভক্তহ্ৃদয়ে- 

ঘলং নৃত্যন্ গায়ন্ প্রবিলসতি গৌরো হরিরয়মূ ॥১০ 
বিচিত্র ৫প্রমসম্পন্তি দ্বারা 'প্রকটিত নিজ ভক্তি প্রচার জন্য স্বয়ং 



ভক্তিলহরী । ৫ 

বিবিধ ভোগ বিলাসের আকর স্বরূপ গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়া নানাস্থানীয় 
তক্তবৃন্দের মনে নিজ মাধুর্যের আস্বাদ করাইবার জন্য অত্যন্ত নৃত্য ও 

গান করতঃ শ্রীগৌরহরি প্রতাক্ষ বিলাস করিকেছেন | ১৯ 
-পিসিসাশ এপাশ পাশা বাশি শিশীশী পো শে শশশশা শা শশা শালা পাপ 

্রকর্ষৈরস্রাণামুপহসতি ব ব্ষীম্থুদচষযং 

স্তধাংশোমীধ্ধ্যং কবলয়তি হ্াস্ামৃতকণৈঠ | 

দশাং হীনাঁং হৈমাচলমুপনয়ত্যাঙ্গি করুচা 

বুব! কোহ্যুং ক্রতে হরিরিতি মুহুঃ প্রেমবিকল? ॥১১ 

প্রেমে বিহ্বল হইয়া অঞ্লর আতশব্যের ছ্বারায় বর্যাকালীন জলদ- 

ব্রাজীকে তুচ্ছ করিতেছেন, এবং হাস্ত সুধার কণমাণ্র দ্বারায় সুধাংশুর 

মাধুধ্যকে কণ।ণত করিতেছেন, শরীরের ওুশ্লতোর ও মাধুর্যের দ্বারাক় 
স্বর্ণ পর্বকে হীনদশ! পাওয়াইতেছেন এই যুব! বারংবার হরি এই 
মধুরা" ক্ষরদ্ধয় বলিতেছেন ইন্মি কে ?। ১১ 
- "এ সপন পপসপীসপ্ীসপাপা৫৯৯৯এ ৩ শা পাপী শা নিশি এশা ৬১ ৮০াশীশীশীশীটি দাশ শা্দ শশী শা" শিপন | শাদা শাাীশীশাস্কিত 

চমকুর্ববংশ্চিত্তং ভূবি দিবি রলাধঃস্থিতিমতাং 

সুধাত্রা।বপ্রেমোন্মদরসবিতানৈঃ স্ুুকৃতিনাং। 
মহাভাবাবিষ্টঃ সততপরিহৃষ্টে। নটগতিঃ 

প্রভুঃ শ্রীগৌরাঙ্গ! বসতু হৃদি যুহ্মাকমনঘে ॥ ১২ 

সর্গ মর্ত্য পাতালবাসি পুণাবান্ জনবুন্দের চিত্ত সুধাবষি প্রেমানন্দ 

রূসের বিস্তার দ্বারা চমতকুত করতঃ, মহাভাবে আবিষ্ট ও অনবচ্ছিন্ন হর্ষযুক্ত 

এবং “আপনি আচরি ধর্ম লোকেরে শিখায় এই মহাবাক্যের সার্থকতা 

সম্পাদনেচ্ছু স্বয়ং নটবৎ আচরণশীল প্রভূ শ্রীগৌরাঙ্গচন্ত্র তোমাদের 
নিষ্পাপ হৃদয়ে বাস করুন ॥ ১২ 



৬ ভক্তিলহরী । 

ন যোগৈর্ন ধ্যানৈঃ শমদমতপন্তাদিভিরপি 
প্রবাঁহৈজ্ভ্ণানানাং ন চ বিহিত কর্ম্াদিচরণৈঠ | 
যদি স্যাচ্চৈতন্যস্য চরণরতির্ভক্তিশবল 
পুমান শীঘ্রং যাতি প্রকৃতপুরুষার্থস্য পদবীঘ্ ॥ ১৩ 

যোগ, ধ্যান, শমদমাদি ঘট সম্পদ কিংবা তপন্তাদ্ির ছ্বারায় অথব 

জ্ঞানের প্রবাহ দ্বারা বা বিহিত কর্মাদ্ির অনুষ্ঠান দ্বারা পুরুবের ব্রিবিধ 

দ্ঃখের তাপ কিছুতেই দূরীভূত হয় না। কিন্তু শ্রীকষ্ণচৈতন্য চরণে 
যদি একবার ভক্তিব্যামিশ্রা রতি জন্মে, তাহা হইলে পুরুষ অতি সত্বর 

ত্রিবিধ ছুঃখের অতান্ত নিবৃতি শর পথ প্রাপ্ন হয়েন। ১৩ 
স্পা 

অলোকমাধুর্য্যবিভূতি তভৃষিতং 
মনোহরং বাউ অনসোরগোচরং। 

নিশম্য ভক্ত্যেকরসেন সংগ্লতং 

ত্ব্দীয়কন্মাত্র ন কং বিমোহযেৎ ॥ ১৪ 
অলোকসামান্ঠ মাধুর্য ও বিভুতির দ্বারা: ভূষিত, এবং মনোহর; ও 

কায়মনোবাক্যের অগোচর, এবং একমাত্র ভক্তি £রসদ্বারা ব্যাপ্ত ষে 

তোমার কর্ম বা লীলা! এই জগতীতলে কাহার মনকে না মোহিত 

করিতেছে । ১৪ 

পাস, ৯৮০ পাাপপও পপ পা পাস? শিপন ৯৯৮০ সপ পপ পা পিপাপাসপ পাপা 

কিন্করেষ্টপরিপুত্তিছেতুকং 

নিগুণোহপি গুণবন্দধদ্পু্ | 
ভঞ্তকল্পলতিকাখ্যলীলয়া 

কম্ত বা মনসি নত্বমাবসেঃ ॥ ১৫ 



ভক্তিলহরী ৷ ৭ 

তক্তবাহ্ণ পরিপূরণের হেতু, নিপুণ হইয়াও তুমি গুণবিশিষ্ট দেহ 
ধারণ করতঃ ভক্তকর্পলতিকা নামে লীল! দ্বারায় কাহার বা মনে না৷ বাদ 

করিতেছ । ১৫ 

কনকদ্রবসনি[ভাজ্জবলং বপুরত্যন্তত্থ লক্মভাগ দধ€ | 
কলিজাততমাংমি নোদযন্ হৃদয়ে গৌরবিধুবিভাতু বঃ ॥ ১৬ 

উত্তপ্ত স্বর্ণের তরুলতার যায় উজ্জল প্রভাবিশিষ্ট, এবং ধ্বজবজান্কুশ- 

শ্রীবংসাদ্ি লক্ষণান্নিত দেহ ধারণ করতঃ কলিপ্রভব পাপান্ধকার দূর 

করতঃ তোমাদিগের হৃদয়াকাশে শ্রীগৌরচন্দ্র দীপু হউন । ১৬ 

হসতি কচিছুম্মনীভবন্ লুঠতি ভ্রাম্যতি বা কচিদ্ভুবি | 
হরিরিত্যন্বতীক্ষরং গৃণন্ বদ কোয়ং বিলসত্যপুর্ববব ॥ ১৭ 

উন্মনা হইয়া! কথন হালিতেছেন এবং ভূমিতে কখন লুণ্ঠিত কখন 

পান্থ হইতেছেন। হরি--এই অমৃতীক্ষর উচ্চারণ করতঃ বল দেখি ইনি 
কে বিলাস করিতেছেন । ১৭ 

ভবসম্তবভীতিভেদনং কলিবারাংনিধিকুন্তসম্তবং | 

সফলীকর্ত,মন! জনুর্যদি ভরে গৌরপদাঁজমব্যযং ॥ ১৮ 

হে ছুর্ববোধ মানুষ ! এমন স্ুদ্রল্লভ মনুষ্য জীবনকে যদি সার্থক করিতে 

চাহ, তাহা হইলে ভবান্ধি-সপ্তীত ভয়হারী এবং কলিরূপ সমুদের পান বিষয়ে 
সাক্ষাৎ অগস্তা স্বরূপ শ্রীগৌর হরির পাদপদ্ম অব্যয় ভাবে ভজনা কর। ১৮ 

এপি ১০ পা 
শপ 

বিষয়ে সত্যধিয়াতিসঙ্গতং হুতদারাদিমমত্ত্বসন্কুলে । 

মন উদ্ধত্য ততো! নিবেশয় কলিহৃদেগীরপদান্বুজদয়ে ॥১৯ 



৮ ভক্তিলহরী । 

পুল্রকলত্রাদির মমতাদ্বারায় ব্যাপ্ত মিথ্যা বিষয়ে সত্য জ্ঞান দ্বার 
অত্যন্তাপক্ত মনকে সত্তর তাহা হইতে উদ্ধত করিয়। পাপহারী গৌরপাদ- 

পদ্মে নিবিষ্ট কর। ১৯ 

শতকীটপতঙ্গসম্তভবাজ্জননং লব্ধমতীব ছুল্লভং | 

যদি মানুষমিথমঞ্জসা ভজরে গৌরপদাজ মব্যয়ং ॥ ২০ 
কতশত কীট পতঙ্গজন্ম হইতে বর্দি অতি দুল্লভি এই প্রকারের 

যথার্থ নরজন্ম লাভ করিয়াছ, হে মনুজ ! অক্ষয় ল্ীগৌরংরির পাদপন্ন 

তজ ॥ ২৬ 

ভবপদ্ধতিসন্ভবশ্রমক্ষযকৃম্মোহছ্ুরন্তমুদ্গরং | 

যমুনা গ্রজতীতিহারকং দ্বিজরাজং ভ্জ গৌরমব্যযং ॥ ২১ 
সংসার-পথে ভ্রমণ জন্য যে শ্রমোৎপন্ন হুয়, তাহার ক্ষপ্নকারী এবং 

অজ্ঞানতার ছুরন্ত মুদগরের রূপ, আর ভীষণ বমভয়হারী সেই অবায় 

দ্বিজরাজ গৌরকে ভজ | ২১ 

কলিভীতিতমোত্রমু্তমং দ্বিজরাজং দ্বিজবংশসম্তবং | 

হরিনামত্রধাভিবধিণং ভজরে গৌরহুরিং স্বভক্তিদং ॥ ২২. 
কলিভয় সরূপ তমোরাশিহস্তা ব্রাহ্মণ বংশজাত চন্দ্রস্বপ হরিনাম 

ন্বধা বর্ষণকারী এবং নিজ ভক্তিদাত। শ্রীগৌরহরিকে ভজ | ২২ 

অনন্তনৈপুণ্যকলাকলাপকৈ- 
রূনন্তবিশ্বং রচিতং সমস্ততঃ | 



ভক্তিলহরী ৷ ৯ 

ব্যনক্যদোষস্ত নিরন্তরং মহি- 

মনন্যসামান্য গুণৈবিভূষিতাং ॥ ২৩ 

এই বিশ্ব ধাহার অশেষ নৈপুণ্যাংশের' সমূহের দ্বারায় রচিত হইয় 
চতুর্দিকে পরিস্ষুরিত হওয়তঃ নিরন্তর অনন্নিষ্ঠ গুণরাজি দ্বারা বিশো- 

ভিত মহিমাকে বাক্ত করিতেছে । ২৩ 
০ সপ ০ পপ ০ পাপ নপলাপ পাশ পা শশা -শাটা শী শশী পট পপ শপ 

দেব যত্রান্তা নিয়োজনীয়ং 

তদঞ্জস। যেন ততঃ প্রযুক্তং 

বিশ্বস্ত বিশ্বার্িহরম্য তস্তয 
শচীস্থতস্তাস্ত পদে মনে! মে ॥ ২৪ 

এই বিশ্বের যেখানে ঘে বস্থ সাজে, বাহ! কর্তৃক যথার্থরূপে সেই স্থানে 
সেইটী প্রযুক্ত হইয়াছে । বিশ্বের আধিবাধিহারী সেই শচীনন্নের 
চরণে আমার মন থাকুক । ২৪ 

অনবরতরতিপ্রবাহরম্যাং 

মধুররসাত্ম কসারকৃষ্ণতক্তিং | 

অনুদিনমনুশীলযবাত্বনীনাঁং 

ত্বমিহ যদীচ্ছমি তম্য পাঁদপন্মং ॥ ২৫ 

অবিশ্রাস্ অন্ুরাগের প্রাহ দ্বারা রমণীয়! এব* মধুর রসময়ী সা'র- 
"্নকূপ! যে কৃষ্ণচভক্তি, জগতের মধ্যে আপনার হিত প্রসবিনী জানিয়। 

দিবারাত্র তাহার অনুশীলন কর, যদি তুমি অস্তিমের সম্বল তাহার দ্েব- 
হুল পাদপদ্ম প্রার্থনা কর ॥ ২৫ 



১৪ ভক্তিলহরী । 

স্মরহতকরণপ্রসঙ্গ তস্তে 

ক্ষয়মভিঘাতি শরীরধাতুজাতং | 

ক্ষণমভ্হ ভজা ত্বতত্বরূপং 

হরিমিহকাঁলগতের্নহি ব্যবস্থা 1১৬ 

র্ধ হইয়। ভজিব ভাবিও না) কেন না, মদন পরাহত ইন্টিয়- 

প্রসঙ্গদ্ধার! অনুক্ষণ তোমার শরীরস্থ রদ ও ধাত মজ্জা প্রভৃতি ক্ষয় প্রাপ্প 

হইতেছে । হায় হায়! ক্ষণকালের জন্ত একবার নিজতত্বস্বরূপ 

হরিকে ফগাভিসন্ধি রহিত হইয়া ভজনা কর, যেহেহ মৃত্তার কোন বালক 

যুব! বুদ্ধ ভেদে স্থির ব্যবস্থা বা অপেক্ষা নাই । ২৬ 

অলমতিঘ্বণিতং কুকম্মজীতং ত্যজ নতৃব। তব মানুষং হি জম্ম । 

অনভিমতগতিং প্রয়াস্ততীতি ভজ ভজ কৃষ্ণনিধিং 

.. ব্রজেন্্রসূন্ুং ॥২৭ 
জগজ্জনের ঘ্বণাকর কুকর্ম সমূহ শীঘ্র ত্যাগ কর, তাহা না করিলে 

তোমার দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ইহলোকে দুর্মশঃ এবং পরলোকে কুৎসিত গতি 
প্রাপ্ত হইয়া অধঃপতিত হইবে? এই হেতু শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণনিধিকে 

ভজনা কর ॥ ২৭ 

ফলতি ফলমদত্রমান্ননীনং 

ভজনপরস্য হরেজনন্য সঙ্গাৎ। 
ত্যজ কপটমনঃপ্রসঙ্গছুষ্টং 
যুবতিকুসঙ্গমতীষটলাভবাধং ॥ ২৮ 



ভক্তিলহরী | ১১ 

ইহলোকে বশঃ এবং প্রশংসার সহিত মৃত্যু অর্থাৎ “আহা বড় ধার্ট্িক?, 

এই স্বাদ সহ মৃত্যুলাত হইতে মন্ুষ্যেরে আর কিছু শ্রেষ্ঠতর স্বার্থ 
'নাই। অতএব কুৎসিত ও ঘ্বণিত পাঁশব স্বার্থ ত্যাগ করতঃ, হরি ভক্কের 

স্বার্থ-সাধক অর্থাৎ নিজহিত গ্রদ সঙ্গের দ্বার নিএহিতফল সবিশেষ ফলিত 
হয়। কপট '৪ মিথা 'প্রবঞ্চনাপূর্ণ এবং নিজাভীষ্টবিঘাতক দেই 

সুবতীজনের সঙ্গ ত্যাগ কর ॥ ২৮ 

ভজনপরজনানুসঙ্গমাত্রং 

ত্বরিতমুদেতি মনস্যখ শুবোধা । 

অন্বরতরতি প্রবাহ রম্যা 

মধুররসাত্রকভাব শুদ্ধভক্তিঃ ॥ ২৯ 

ভজনানন্দিজনের সঙ্গ মাত্রই মন্তুযোর মনে 'এক অনির্বচনীয় অথণ্ডানু- 
রাগের পারম্পর্ধ্য দ্বার রমণীয্।' এবং অবিশ্রান্ত বোধন্বরূপা উজ্জ্বলরসময়ী 

সার কষ ভক্তি সমুদিতা হইয়া থাকে | ২৯ 

নিয়তদুরিতদুষিতে শ্রীগৌরে। 
বিতথদৃশ! মলিনীকৃতস্বভাবে | 

কলিদবদহনস্ত্বদীয়চিত্তে 

ন খলু নিবৎস্ততি হেতুরিষ্টসিদ্ধেঃ ॥ ৩০ 
নিয়ত পাপ কর্তৃক দূষিত এবং নান্তিকতাদ্বারা কিংবা মিথ্যা তর্কদ্বারা 

মলিনীরুত “নিজভাব” অর্থাৎ “স্থরতাশুন্টে” তোমার চিত্তে সেই প্রসিদ্ধ 

শচীনন্দন, যিনি কলিবন দাহের বহিতুল্য, এবং সর্বপ্রকার অভীষ্ট পুণ্তির 

বীজন্বরূপ, তিনি কখনই বান করিবেন না। ৩৪ 



১২ ভক্তিলহরী ৷ 

বিপ্রাণাং পদসেবয়া নিজজনুর্ষে সার্থকং মেনিরে 

হৃদ্বৈকল্যবিনাশিনীহরিকথাঃ শৃণুন্ত ইব্টাঃ পুর! | 
সন্ভক্তা গতজীবিতাঃ শুভগতিং শুদ্রাস্ত আপেদিরে 

তেষাং বংশভবা ভবার্ণবগত। মজ্জন্তি হ। সাম্প্রতং ॥৩১ 

পূর্বে মহাত্ম শূদ্রগণ, বাহার! ষটকন্মান্িত এবং হরিভক্ক সেই বিপ্র- 

গণের পদসেব! দ্বার হৃদয়ের বিকলতা-বিনাশিনী হরি কথা শুনিতে 

গুনিতে জীবনকে সার্থক বপিয় মনে করিতেন, এবং গুশ্রাষাদ্বারা ক্রমে 

শুদ্ধচিন্ত হইয়া অন্তিমকালে শুভগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হায় হায়! সেই 

মহাত্সগণের বংশধরের! বর্তমান সময়ে তীহাদিগের পথাবলম্বী না হইয়া 

ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডৃবু খাইতেছেন ॥ **১ 

বিপ্রা বেদৈবিহ্ীনাঃ সততধনধিষে! লুব্ধচিত্তা ভ্রমন্তি 
ক্ষভ্রা রাঙ্গ্যাদিভীন! সখকৃতিরভিতা দ্বেষমাগসর্ধ্যযুক্তাঃ | 

বৈশ্য। বাণিজ্য কন্মস্বতিশয় কপটা। ব্রাঙ্গণে ভক্তিহীনাঃ 

পুজ্যম্মন্যাশ্চ শুদ্রে বিগলিতরতয়ঃ প্রায়শে। ধন্ম্যকার্ষ্যে ॥৩২ 
কেবল যে শূদ্রেরই বংশগত দোষ ঘটিয়াছে তাহা নহে “বীজমল্লায় 

দোষ ঘটায়” অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিতে বর্ণাশ্রমগত দোষ হওয়াতেই শাখাস্বর্প 

ক্ষত্রিয়াদিতে দোষ দেখা যার । বথা-_যে ব্রাহ্মণের চিত্তে প্রথমতঃ 

ত্যাগ, তদন্তর শম দম তপঃ ক্ষমা! সরলতা! ব্রক্মজ্ঞান '9 আস্তিক্যাদি থাকায় 

তাহারা সকলের পুজ্য ও নমন্ত হইতেন, এখন সেই চিন্তে কেবল ধন- 

লোভ ও সদাচার হীনতা জন্য নিতা কন্মাদিতে অরতি প্রভৃতি দোষই 

দেখা যায়। ক্ষত্রর সকল-_-শুরত্ব তেজ: ধৈর্য্য দক্ষতা অভীরুত৷ দান ও 
1 
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এঁশ প্রভৃতি জাতিগত দেবত্ব-প্রতিপাদক মহনীয় গুণ তাগ করতঃ 

পরস্পর প্রকাচ্ছেদিদ্বে-হিংসার বশবর্তী হইয়াছেন । বৈশ্যজ্াতি _ কৃষি 
'গোরক্ষা বাণিজা প্রল্নতিতে কাপট্যাশ্রয় করতঃ ধম্মভয় রহিত হইয়া 

ধনগর্বে আর ব্রাহ্মণাদির আদর করেন না। শূদ্র জাতি৪ তেমনি 

ব্রাঙ্মণ।দির পরিচর্ম1 দ্বারায় ষে সন্তগুণ উপাজ্জন করিতেন, এখন 

কালমাহাম্মে নিজেরাই পুজান্মন্ত হইয়া কেহ কেহ উপবীত প্রভৃতি 

গ্রহণ করিয়া ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতেছেন। ইহাছ্গ আমাদের ধন- 

লোতে হইতেছে--ধন্তা কলি 1 | ৩২ 

কলহকলিতবাদপং বত্র বিপ্রাঃ প্রসস্থ 

ধনিজনগৃহ কম্মণ্যেত্য বিভ্তপ্রলোভাৎ। 
অপগমিতধনেভ্যে। বক্মনি গার্থযান্তে 
রচিতবিতথ দ্ানং নীচবদ্বাঢমুদ্ং ॥ ৬৩ 

এই গ্রন্থথানি ভগ্ঞি-প্রতিপার্ক । কাহারও নিন্দার জন্ত নহে। 

ব্রাহ্মণ আমর আমাদের অধঃ:পতনের কথা পাঠ করিয়া রাগ না কারিয়। 

আত্মসংশোধন করাই উচিত। যে আমর! পৃন্বে অশূত্র-প্রতিগ্রাহী 

ছিলাম, সেই আমরা এখন প্রায়ই জাতি নির্দিশেষে ধনিদিগের গৃহে 

নিমন্ত্রিত ও রবাহৃত হইয়া উপস্থিত ভই। এবং পতিত ও অপতিত 

নির্বিশেষে তাহাদের গৃহে ধনলোভে সাইয়া বিবাদ করতঃ বিদায় পক্ষে 

দেয় দক্ষিণাতে এবং পাথেয় বিষয়ে ব্যয়িত ধনের অনেক অধিক মিথ্যা 

দ্বারা নীচবং প্রার্থন করি ইহা কি কম দ্রঃখের বিষয় ! ॥ ৩৩ 

হীনকম্মনভিরুপাত্তবুত্তযঃ 

প্রেষ্যবৎ কিল চরন্তি নিস্ত্রপাঃ | 
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স্বার্থনাধনকৃতে কুকর্মমকৃ- 

রুব্ধক! ইব ধরামরাঃ কলো ॥ ৩৪ 
নীচকর্মের দ্বারায়, অর্থাৎ শ্ববৃত্তি ধারণ দ্বার! জীবিক! নির্বাহ করেন: 

বলিয়া নিল্লজ্জি হইয়। আজ্ঞাবহবৎ বিচরণ করেন। এবং স্বার্থসাধন জন্য 

কদাচার বাধের ন্তায় কলির ব্রাহ্ণগণের আচার বাবহার অধিকাংশই: 
যুগান্ুগামী, ভালর সংখ্যা কম ॥ ৩৪ 

আভিজাত্যসদৃশস্ব কর্ম্মণা 

বজ্জিতা অপি ন লজ্জিতা মনাক্। 

প্রোজ্বিতে হি স্ুচিরং স্বকম্ম্মীণি 

মানসাৎ স্বযমপৈতি তত্রপা ॥ ৩৫ 

কুলীনদিগের কুলপরম্পরাগত কর্ঘকর্তৃক পরিতাক্ত হুইয়াও তাহারা 

লজ্জিত হয় না। যেহেতু নিজ সহজ কর্ম্মকে ত্যাগ করিলে, দেহ হইতে 

লজ্জা সম্পদ্কে ইচ্ছাপুর্বক তাড়াইতে হয় না, সেই লজ্জাদেবী আপনিই 
চলিয়া যান ॥ ৩৫ 

ধরামরত্বৈঃ ফলমস্তি কিং বা 
সন্ধ্যাদিভির্ব। কিমু নিত্যকার্্যৈঃ। 
ক তদ্দিজানাং কুলগৌরবং ব! 
যেষাং মনো গৌরপদে ন সক্তং ॥ ৩৬ 

কলিতে বিপ্রত্বের ছারান্ন অথব! সন্ধ্যাদি নিত্যকন্মম ঘ্বারা কি প্রয়োজন 

সাধিত হইতে পারে? আর বিপ্র হইলেও তাহার কুলগৌরবই ৰা 

কোথায় ? যাহাদিগেরঃমন শ্রীগৌরাঙ্গ পদে সক্ত নহে। কলির দুরস্ত যবন- 



ভক্তিলহরী। ১৫ 

বিপ্লবের সময় একমাত্র হরিনাম-স্ধা বর্ষণ করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র জগতে 
তাপিত জনের তাপ নিবারণ ক,রে ধর্মগ্াপন করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরত্ 

পুরস্কারে যদি না মান, তাহা! হইলে শ্রীমপ্তাগবতের প্রমাণানুসারে তাহার 

শ্গায় আর দাতা কল্পতরু কে আছে ? ভাগবতে বণিয়াছেন “ত এব ভূরি- 

দাতার ইতি” হরিনাম,যিনি সর্বত্যাগী হইয়! জগতকে দান করেন, তাহার 

পাদপন্মে যিনি ভক্তি না করেন, তাহার বাহ্াড়ম্বরে পরিপূর্ণ [দ্থজত্বের 

গৌরব কোথায়? ॥ ৩৬ 
পি শালা পিপিপি? জি শপে গগাণপসপপপদ  ৬পাি পদ ০ সপ পাপ 

কিংপুরুষেো ভবতি বংশগুণেন পুজ্যো 
বিদ্তাবলাৎ কিমথব ধনধান্যবস্বাৎ 

কিংবা তথানিজ গুণাদ্বিধিকম্মভিব1 
গৌরে বিধো প্রণয়বান্ স যখৈব লোকে ॥ ৩৭ 

এই জগতে পুরুষ কি সেইরীপ বংশ গুণে অর্থাৎ উচ্চ দ্বিজকুলে জন্ম গ্রহণ 

দ্বারাই পুজ্য হইতে পারেন? ন! কি ন্তায় মীমাংসাদি শান্তর জ্ঞান দারা, 

অথবা বিপুল ধন ধান্ঠাদি হেতু কিংবা নানা গুণবত্তা হেতু অথব! বিধিপুর্ণ 

কন্ধান্ান দ্বারা পূজ্য হইতে পারেন ? কলিতে শ্রীগৌরচন্ত্রে প্রণয়বান্ 
সেই প্রসিদ্ধ ভক্ত যেমন পৃজ্য হইতে পারেন! অর্থাৎ যথার্থ গৌরভক্তের 
মত কলিতে অন্ত কেহ পুজ্য নহেন ॥ ৩৭ 

ঝজ্ভবতি ন কচিৎ প্রকৃতজিন্মমেবাত্র য 

সযত্ববিহিতার্জবং ভবতি কিং শ্বপুচ্ছং তথা । 

বিনীতিমপি কিং বহেদ্ধরিবহমু'খঃ কুত্রচিদ্ 
ঘদত্র বিধিনাহহহিতং তদ্পি কিং ভবেদন্যথা ॥ ৩৮ 

শিস শিপ পাপা সাপ 



১৬ ভক্তিলহরা 

স্বভাবতঃ যে বস্ত বক্র, তাহা কি কখনও সরল হয়? যত্র পূর্বক 

সরলত! বিধান করিলেও কুকুরের পুচ্ছ কি কথন সরল হয়? যাহারা 

প্রকৃত হরিবহিমু'থ, তাহারা কি কভূ বিনর লাভ করিতে পারে ? কখনই 

নহে। যেহেতু বিধাতা যাহাকে যেরূপ ক'রয়াছেন, তাহার কি কখন 
পরিবর্তন ঘটে? ॥ -৮ 

মুঢাক্সানো গৃহস্ুতধন1 যাপযুস্ত্যেব কালং 

অন্যেষাং দোষকথনপরা গোঁপস্বিত্ব স্বদৌষান্। 

গোঁ্ীকৃত্য প্রতিদিনমমী দুনযন্তি প্রকামং 
নির্্ ভ্তাংস্তান্ বিষয়নিরয়াদ গৌরভক্তান্ হুরন্তাঃ ॥৩৯ 

নিজের সহস্র দোষ গোপনে রাখিয়া মৃঢগণ, গৃহ পুত্র কন্তা প্রভৃতি 

ধনন্বরূপ যাহাদের, তাহারা অগ্তের দোষ কখন তৎপর হইয়া! কালহরণ 

করিয়া থাকে । এই ঢরন্ত বিমুঢ়াত্মগণ প্রতিদিন গ্রামের কোন স্থানে 

দলবদ্ধ হইয়া নিয়তভাবে অর্থৎ নিত্যকম্ধের মত বিষয্'নরক হইতে 

এককালে নির্খুক্ত শ্রীগৌরালগতক্ত সেই নিরীহগণের নিন্দা করিয়া 
থাকে ॥ ৩৯ 

নিন্দন্তি বে শুদ্ধচরিত্রমেধাং গৌরাঙ্গপাদাজজুষা? বিমুটান | 
নো যান্তি ভদ্রেং কিল লোকমধ্যে চান্তে প্রয়ান্ত্যন্ধতমস্ত 

এব ॥ ৪০ 

যাহার শ্ীগৌরাঙ্গ চরণারবিন্সসেবি-ভন্বুন্দের বিশুদ্ধ চরিত্রে 
দৌষাঁরোপ করে, সেই বিমৃঢুচিন্ত ছুরন্ত মসরিদিগের ইহলোকে মঙ্গল ত 

হয়ই না, পরন্ত মৃত্যুর পরেও তাহারা ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন অন্ধতামিত্র- 

নামক নরকে প্রবেশ করে ॥ ৪৯ 
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অলং তৈর্বেদাছোছুরধিগমতত্বাতিপরুষৈঃ 
স্বরব্রৈবিধ্যোচ্চারণবিষমকান্তারসবিধৈ | 

ভজ প্ররেন্ন৷ হেন্নাং দ্রবরসনিভোদ্দীপ্তবপুষং '; 

প্রভূং গৌরং রাঁধাপ্রণয়রসদ্বাতারমনঘং ॥ ৪১ 

হর্বোধ তত্বের দ্বারায় অতি কঠোর এবং স্বরের ত্রৈবিধ্য অর্থাৎ 

উদ্ান্ত অনুদ্বাত্ত এবং স্বরিত এই ভ্রিবিধ উচ্চারণের দ্বারা বিশেষ 

দু্রবেশ তুলা বেদাদি শান্ত দ্বারা ভগবত প্রাপ্তি চেষ্টা করিলে, প্রায়ই পণ্ড - 

শ্রম মাত্রে পর্ধ্যবসান দেখা যায়। অতএব এই ছুরস্ত কলিতে উত্তপ্ত 

কনককান্তি মহাপ্রভু, যিনি শ্রীমতী বৃষভান্গননিনীর ক্ষ্ণবিরহ-বিস্ফুজ্জিত 

প্রণক-রসদাতা এবং স্বয়ং নির্দোষ, তাহাকে নিষফাম ভাবে ভজিয়া দেখ 
কত শীঘ্র অভীষ্টপৃত্তি ঘটে ॥ ৪১ 

ন জানীষে মুঢ় স্বরচিতমধঃপাতমপি কিং 
তবাত্যন্তধবান্ত-প্রতিকলিত-কুপোপমভবে | 
প্রদাতুং শ্রীরাধাপ্রণয-রস-মাধু্যমনঘং 
ভ শ্ীগৌরাঙ্গং বিধৃতনটরঙ্গং কলিযুগে ॥ ৪২ 

ঘোর অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন সংসাররূপ অন্ধকূপে আপনাকে আপনি 

পাতিত করিতেছ ; কিন্ত এই অধঃপতন একবারও ভাবিয়া দেখিতেছ ন 
ইহ্বা বড়ই আশ্চর্য । অতি পবিত্র শ্রীরাধিকার প্রণয়রসের মাধুধ্যদান 

করিতে কঙিতে তুর্বল জীবের জন্ত অবতীর্ণ হইয়া? প্রেমভক্তি কিরূপে 

যাজন করিতে হয়, তাহ! শিক্ষা! দিবার জন্তই শ্বয়ং নটক্রীড়াধারী যে 
মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর তাহাকে ভঙগনা কর॥ ৪২ 



১৮ তক্তিলহরী । 

ইয়ং ভার্ষ্য। দীনাশুপরিণয়যোগ্য। চ তনুজ। 

তথায়ং মে বালঃ সততামহ পাল্যো মধ মুতে | 

কু যাতা কন্ত্রাতেতিবিষয়কুশান্বাকুলমনা- 
স্তিতাপৈস্তপ্তাঙ্গোহপি ন ভজসি গৌরাঙ্চ্রণং ॥ ৪৩ 

দিব! রাত্র মিথা। ভাবনা করিয়া কালক্ষেপ করিতেছ। এই আমার 

প্রৌচযুবতী ভাধ্যা আর এই অরক্ষণীয়! কন্যা এবং শিশু সন্তানগুলি 
আমাকে ব্যতীত আর কিছুই জানে না; ইহাদের আর কেহ নাই,হায় হায়! 

আমি মরিলে এই ভার্ধ্যাই বা কাহার দ্বারে যাইবে, এবং এই স্থুকুমারী 
কন্তারই বা কে বিবাহ দ্বিবে, এবং এই সুকুমার শিশুগুলিরই বা কে 

প্রতিপালনের ভার লইবে, ইত্যাদি অনর্থ মমতাকুলচি্তা দ্বারা এবং 

বিষয়াগ্রির ভয়ে আকুলমনা ও ত্রিতাপে দগ্ধাঙ্গ হইয়া তুমি ক্ষণকালের 
জন্য সেই সর্বতাপহরণকারী শ্রীগৌরাঙ্গচরণ ভজিতেছ না ! ॥ ৪৩ 

পপ পল আপিল ৮০ ৯ ২৮ স্পেস শি শি্পকশ সপ পপ 

কিযন্তীং ব! তৃপ্তিং ভজসি বদ দৃপ্তিং পরিবহন্ 

ধিয়া সন্মান্টোহপি ত্বমিহ রতি-শুন্যে! হরিপদে | 
ভজন্ পশ্ঠানআ্রো নিখিলজনরাগেণ সহিত 

লভেথাঃ শ্রীগৌরপ্রণম়পথবর্তী কতি স্ুখং ॥ ৪৪ 
তুমি এই জগতে ধন বিদ্যা ও সম্মান প্রভৃতি লৌকিক অনিত্য বিষ- 

য়ের জন্য মনে গর্ব বহন করিয়া, এবং বুদ্ধিমান বলিক্না পগ্ডিতগণ কর্তৃক 

মান্ত হইয়াও হরিচরণে ভঙঞ্ছিশূন্ত থাকিয়! কত আত্ম প্রসাদ লাভ করিতেছ, 
সত্য ৰল দেখি? আর বিনীত হইয়া অনন্তজনের অমলান্থরাগের সহিত 

প্রীগৌরাঙ্গ চরণে প্রণম্ী হুইয়াই বা কত সুখ, একবার ভজিন্না 

দেখ দেখি! অথগ্ুডরূপে আত্মপ্রসাদদ লাভ কর কি না ॥ ৪৪ 

পাও এ ৯৬ ৯৯ পদ. 



ভক্তিলহরী। ১৯ 

দৃশ! দর্শং দর্শং দরদলিতশোণান্থজরচ্চ 

প্রভে নেদীয়াংসং স্পয়সি জনং স্বীয়মিতি বা । 

দবীয়াংসং ধন্যং কুরু করুণয়াইভক্তমপি মাং 

বিপক্ষে বা পক্ষে ন সমকরপাতঃ কিমু বিধুঃ ॥ ৪৫ 

হে প্রভো ! ঈষদ্বিকসিত কোকনদ কান্তি যে তোমার নয়ন, তত্র 

নিকটস্থ “অর্থাৎ ভক্ত”দিগকে স্পিত করিতেছ। কিংবা স্বজন বলিয়াই 
ব। স্নেহার্র দৃষ্টিপাত দ্বারা আপাায়িত করিতেছ। কিন্ত আমি দূরে 

আছি বলিয়! কি কৃপা করিবে না? “আমি অভক্ত”' স্থতরাং দৃরুস্থ। 

তোমার নিকট ভক্তাভক্ত সকলেই সমান। যদ্দি বল ফেন। প্রভে! 

ন্বধাংশ্র যখন কিরণ বর্ণ করেন, তখন কি তিনি পক্ষাপক্ষ ভেদে সে 

কার্ধ্য করেন ? কখনই নয় 1 ॥ ৪৫ 
সস পসরা 

নিমেষোন্মেযাভ্যাং তব খলু দৃশোরভভূততরং 
লঘ়ং নিত্যং যাতি প্রভবতি চ বিশ্বং মুহ্রিদং 
্বদীয়ং তত্তং ধারয্িতুমনসস্তদ্দিবিষদে। 

বিতন্বান! ধ্যানং প্রণিহিতধিয়ঃ সন্তি বহুশঃ ॥ ৪৬ 
হে দয়ান্বধে ! এই অনন্ত িলোকী মধ্যে তোমার স্থদ্জেয়ি তত্ব-ধারণ 

করিতে দেব নর ভূজঙ্গ প্রভৃতি কেহই সমর্থ নহেন। যে তোমার নয়নের 

নিমেষই প্রলয় ও উন্মেষই স্থষ্টি বা বিশ্ব প্রকাশ বলিয়া তত্ববেতৃগণ 

কর্তৃক কথিত হয়। হেকুক্ষিস্থ জগদাধার! তোমার এবম্প্রকার গুণ 

ভেদ দ্বারা স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় করণের নিদান ও কৌশল বুঝিতে ন! পারিয়া 
কত শত দেবগণ চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্বক প্রণিধানের সহিত সেই তত্ব 
নিয়ত ধ্যান করিতেছেন ॥ ৪৬ 



২০ ভক্তিলহরী । 

অতীক্দ্রিযং তত্বমতক্দ্িতৈস্তব 

ভ্রিলোচনাগৈ বিধিবদ্িভাব্যতে | 
গতং তদন্মাভিরবেগ্যতাং পুন- 

নিরূপ্যতামজ্ঞতরৈঃ কথং বিভো ॥ ৪৭ 
হে বিভো৷ ! তোমার যে তত্ব ত্রিলোচন প্রভৃতি ঈশ্বর কর্তৃক বিধি-: 

পূর্বক সাবধানে অজ্ঞানতার অতীত হইয়! নিরন্তর চিন্তিত হইতেছে, সেই 

অবেগ্তত্ব, মোহ্গ্রস্ত-অজ্ঞচুড়ামণি যে আমরা, আমাদিগকর্তৃক কিরূপে 

নিরূপিত হইতে পারে ? ॥ ৪৬ 

শরীরমেতদত তুভ্যমপিতং 

করোতি লোক? কিমিদং ব্যবস্থিতং । 

সমর্পিতেহপ্যত্র ন তেহপিতং ভবে 

সতি ত্বদরঙ্গ প্রভবস্য মোঘতা ॥ ৪৮ 

হে বিভো । বলি প্রভৃতি সর্বশ্বদানে এই দেহ পধ্যস্ত তোমার 

উদ্দেশে দান করিয়াছেন, কিন্ত এ কিরূপ ব্যবস্থা! নিজ সত্ব ত্যাগ করাই 

যদি দান হন্স, এবং এই শরীর যদ্দি আমএই না হয় তবে তোমার উদ্দেশ্যে 

কিরূপে দত্ত হইতে পারে? আর যদি শরীর আমারই বস্তব হয়, তবে 

তোমা হইতে এ দেহের উৎপত্তির অসিদ্ধতা-নিবন্ধন সর্বথা সে প্রসিদ্ধির 

বৈয়র্ধাপত্তি হউক ॥ ৪৭ 

নিগুঢ়ং চেততত্বং শিববিধিভিরিথং ন বিদ্বিতং 
কথঙ্কারং বচ্ি প্রভুবর তবাহং মলিনধীঃ । 



ভক্তিলহরী। ২১ 

বুধ? কো বা শক্তে। বিষয়মদ্দম্তঃ কথমিতুং 

স জাঁনীতে ভক্তঃ কথমপি বিরক্তঃ পরমিতঃ ॥ ৪৯ 

হে বিভো! অনির্বচনীয় তোমার সেই প্রসিদ্ধ তত্ব যদ্দি শুদ্ধচিন্ত 

শিবব্রঙ্গাদি কর্তৃকও অরির্দিত হয়, তবে মলিনচিত্ত হইয়। আমি কিরূপে 

তাহা বলিব? কেবল আমি কেন। জ্ঞানি পঞ্ডিতই বা এমন কে আছেন, 

যিনি বিষয়-মদে মত্ত হইয়া তোমার তত্ব বলিতে সমর্থ? কেহই শক্ত 

নহেন। তবে এক মাত্র বিষ বিনির্যুক্তচিত্ত অর্থাৎ এই বিষয় হতে 

একান্ত বিরক্ত. তোমার ভক্তই কেবল কষ্ট কল্পনায় কোন রূপে কিছু 

জানিতে পারেন মাত্র ॥ ৪৮ 

দৃশা নেদীয়াংসং নিখিলনিজভক্তং স্পয়সি 
দ্রুতং দুরস্থং মাং রুরুণ-রসবত্য স্পয় চ। 
দিশং পুর্ববামুস্ভাসয়তি বিধুরুগ্যন্ প্রথমত- 

স্ততঃ কিং দূরস্থাং নহি কুমুদিনীং ন্েহয়তি সঃ ॥ ৫০ 

হে প্রভো ! করণ-রসার্ তোমার যে নয়ন, তুমি তদ্বারা সমস্ত 
সবিধস্থ নিজ ভক্তকে ম্নান করাইতেছ। তদ্র্শনে আমার ত্রিতাপ-দগ্ধ 

চিন্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে ; অতএব শীঘ্র দূরস্থ হইলেও আমাকে স্নেহ- 
লিপ্ত করুণার দৃষ্টিপাত দ্বারা স্নান করাও । যদি বল যে, তুমি দূরে 

আছ কিরূপে তাহা সম্ভবে? হে প্রভে।!। কুমুদবান্ধব প্রথমোদয় মাত্র 

পুর্ববদিগধূর মুখ নিজ স্সি্ধকর দ্বারা প্রোস্তাসিত করেন ইহা! সত্য, কিন্তু 
অব্যবহিত পরেই কি তিনি ছুই লক্ষ যোজন দূরস্থা কুমুদিনীকে স্নেছিত 
করেন না ?॥৪৯ 



২২ ভক্তিলহরী । 

যত্রাপি নন্দনবনং নরকায়তে সা 

ভাতি স্বয়ং ব্রজবিধে! মরধুরোজ্ভ্বলাঁঢ্যা । 
লীলাখ্য কল্পলতিকা-ভজন-প্রসুনে 
হৃন্মে কদ! ভ্রমরবিভ্রমতামুপেতি ॥ ৫১ ৃ 

যে স্তানে সুরপতির নন্দন কাননও নরকবৎ প্রতিভাত হয়, শ্রীকৃষ্ণ. 

চন্দ্রের মধুর উজ্জল রস সম্পত্তি দারা স্বয়ং দেদীপ্যমানা এবং কল্পলতিকা- 
স্বরূপ যে ব্রজলীল! সেই লীলালতিকার যে ভক্তি কুম্থম, তাহাতে 

আমার হৃদয় কবে ভ্রামরী বুত্তি লাভ করিবে ? ॥'৫০ 

তিষ্ঠতু নন্দনবসতি স্থুৎকৃত্যাহসৌ নিরাকৃত। দুরে । 
শ্যামামৃতরসপানং তদেগাপীষ্টং মদিষং স্যাহ ॥ ৫২ 

সতকর্ম্ম-লভ্য যে স্বর্গবাস তাহ! দরে থাকুক, আমি থুতকারসহ অর্থাং 

সমতিশয় দ্বণাপূর্ববক তাহার নিরাকরণ করিয়াছি। আমার জন্ম জন্ম 

সেই ব্রজগোপীগণের চিরাভীষ্ট শ্ামস্ুন্দরের লাবণ্যামুত রস পান, তাহাই 

আমি করিতে চাই-_গোপীরা যে শ্ামামৃত পান করেন, এবং সেই 

কালে তাহাদের হস্ত 'ও মুখ হইতে পতিত যে গণ্য, তাহাই আমার ইট 

পান হউক ॥ ৫১ 
শশী শপ শসা পাপিিসপদালাল্ 72 শা স্পশপিসদ শশা ০৪ আচ শাশ্পপ 

স্ুকম্মলভ্যং পদমৈক্দ্রমুচ্চকৈ- 
ন্“ছুল্লভং বান্যপদং কলো তথা | 

অকৈতবপ্রেমরসানুশীলনাঁৎ - 
শচীস্থতস্তেহ পদং স্বলভ্যতাঁং ॥ ৫৩ 

যক্ঞাদি কর্ম দ্বারা উচ্চ ইন্দ্র পদাদি ছুল্লভি নহে। অথবা কর্ম যোগ 



তক্তিলহরা । ২৩ 

দ্বারা সাম্রাজ্যাদি লাভও ছুল্লভ নছে। এ সকল পদে বিমলানন্দ নাই। 
অতএব এই দ্ররন্ত কলিতে অকপট প্রেমভক্তির অনুশীলন দ্বারা শচী- 

* নন্গনের পদ স্ন্দররূপে লাভ কর ॥ ৫৩ 

নিসর্গ শৈত্যোল্লসিতো গুণপ্ডে 
তথাচ গান্তীর্য্যমনন্যনিষ্ঠং | 
তবয়ি স্থিতং গুমগরাধতেজঃ 

পয়োনিধেঃ পিত্তমিবাভিবচ্মি ॥ ৫৪ 

হে প্রভো ! স্বাভাবিক শীতলতার মাধুরী দ্বারা পরিস্ফক,রিত তোমার 

গুণরাজি, আবার গান্তীর্য্যও এতাদৃশ অন্য কাহাতেই দেখা যায় না। 

কেবল যে ওদার্য্য গান্তীষ্য প্রভৃতির মাধুর্যই দেখি তাহা নহে। আমি 
বলি হে গুণনিধে ! তোমাতে এমন একটি দুষ্টদমনকারী গুঢ় তেজ আছে, 

বাহ! জলনিধিতে অগ্নিত্ত অর্থাৎ বড়বাগ্রির ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৫৪ 

রতিপ্রভাভাম্বরভক্তিরূজ্জিত! 

হরেঃ স্বভক্তৈরনুসেবিতা সকৃৎ। 
পরাদ্যসন্তোষপরম্পরোখিত- 

মথগুমানন্দমমলং তনোতি সা ॥ ৫৫ 

বিমল অন্ুর।গের দীপ্তি দ্বার! সন্দীপিত এবং নিজেও আপন প্রভায় 

আপনই দেদীপ্যমান! সেই হরি সন্বন্ধিনী ভক্তি, তাহা একবার নিজ ভক্ত 

কর্তৃক পরিসেবিতা হ'লে অনন্ত সন্তষ্টি পরম্পরা সপ্জাত অনবচ্ছি্ন আনন্দ 

অত্যর্থ বিস্তৃত করে ॥ ৫৫ 

উই মিস 



৪ ভক্তিলহরী । 

সদান্তোজদ্ধেষ্টা বিধুরিতি কথ! লোকবিদিত৷ 
ময়। তদৈরিত্বং বত চরিতমিদ্থং কথমহো। 
ইদানীং তদ্বদদ্ধা নন্দু বিদিততব্যেন মনসা 

হরেঃ পাদান্জে কিং স্ফ,রতি স স্থধাংশুর্নখরুচা ॥ ৫৬ 

“আমি পদ্মের শত্রু” একথাটি জগং-প্রসিদ্ধ। হায়! আমি এমন | 

শক্রতা পন্মের সহিত কেন করিলাম ! অধুনা! ভবিষ্যতের অনিষ্ট বুঝিয়াই 
“অর্থাৎ কৃষ্ণ নিজ চরণকে পদ্ম করিয়া ভূমগুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন”, 

পদ্মের সহিত যদি বিবাদ রাখি, তাহ! হইলে হরির পাদ্পন্মে আমি বঞ্চিত 

হই--তাই বুঝি, বিদিত মঙ্গল মনৌদ্বারা আত্মহিত চিন্তা করিয়াই চনত 

হরিপাদপয্মে নথকাস্তিরূপে ক্ষ,রিত হইতেছেন। অর্থাৎ সেই দোষ 
মোচনের জন্তই বা হরির চরণ ধরিয়া ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছেন । ৫৬ 

রতিসরসমনোনিবেশনেন 

ভজ ভজ গৌরহরিং পুমর্থকোটিং। 
ভূশবিষমভয়ান্বিতং সখেদং 

সপদি জহীহি বিশেষতঃ কুসঙ্গং ॥ ৫৭ 

পরম পুরুষার্থের অগ্রসীম! সেই শ্রীশচীনন্দনকে তুমি সানুরাগ হৃদয়ের 

অভিনিবেশ ছার! পুনঃ পুনঃ ভজ, এবং সহসা পরিণাম ভয়াবহ অভক্ত- 

দিগের সঙ্গ থেদের সহিত ত্যাগ কর ॥ ৫৭ 

অবিরতগলদশ্রুনির্ভরোন্নং 
হিমমধিতাজমিব শ্রিয়া বিহীনং। 



ভক্তিলহরী | ২৫ 

অরুণনয়নযোদ্ব বং দধানং 

ভজ ভজ গৌরহরিং বিতীর্ণভক্তিং ॥ ৫৮ 
অবিরত অশ্র দ্বারা আত্রীভূত স্থতরাং হিম-পীড়িত অন্ুজবৎ মলিনত। 

প্রাপ্ত, এমন অরুণ বর্ণ চক্ষুদ্বয়ধারী এবং নিজ ভক্তিরতু বিতরণকারী 
প্রভৃবর গৌর ্ুন্দরকে পুনঃ পুনঃ ভজ ॥ ৫৮ 

পৃতনয়৷ বকবৎসশলানাং দম্তবিমর্দাভ্যস্তশরীরং । 

পত্ব। কুপযসি সম্জনসঙ্ঘং কিন্তে ভ্তৌত্রেং বদ রচয়েয়ং ॥৫৯ 

হে 'প্রভো ! মাতৃ ক্রোড়াশ্রিত শৈশব হইতে আরম্ভ করে পুতনাদি 

'ভূমিকণ্টক উদ্ধরণোচিত দেহ ধারণ করিয়! সাধুদিগকে কু্পান্বিত কর, 

অতএব অণিমাদি ধাহার চরণের দাপীর দাসী সেই তোমার আমি বাক্য 

দ্বারা কি স্তৃতিগান করিব বল! ॥ ৫৯ 

প্রভিন্নানাং কামং প্রতিজনহৃদাকাশতমসাং 

নিরাকর্ত,রাধাপ্রণয়কুমুদেন্দোহর্ততিমত? | 

কদা তা গৌরন্ত ব্বমধুরিমপীযূষদমনীঃ 

কথা? শ্রাবং শ্রাবং জনুরিহ কুতার্থং ভবতি নঃ ॥ ৬০ 

কলি-প্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়াকাশে প্রকাশিত ঘোর পাপান্ধ- 

কার, তাহার নিরাকরণ-কর্তা, স্ব প্রকাশ যে, শ্রীরাধিকা প্রণস্বরূপ কুমুদের 

চন্দ্র স্বরূপ, শ্রীগৌরামচন্ত্রের সেই ত্রিভূবন পাবনী, যে কথা যাহ! নিজ 

মাধুর্ধোর দ্বারায় অমৃতের উন্মাদিনী শক্তিকেও দ্মিত করে, তাহা পুনঃ 

পুনঃ বর্ঘমানানুরাগ হইয়া শুনে শুনে আমাদের ছুল্লভি নৃজন্ম কবে রুতার্থ 

হইবে !॥ ৬০ 
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হরে? সল্লীলাবল্ললিতললিতোদারমধুরং 
রসং সান্দ্রানন্দ প্রভবমাবগাহাং কুহনয়া । 

কদা পায়ং পায়ং শরবণচুলুকা ভ্যামনুদিনং 
তদ স্বাদোন্মত% কিমিব স্তখমাপ্ন্যামি বিমলং ॥ ৬১; 

হায় ' কবে আমি কল্পনাতীত ও নিবিড় আনন্দ প্রশ্রবণ, লালিত্যগুণ 

সহিত বিদ্ধমান অক্যুদার এমন যে হরিলীল| বিশিষ্ট উজ্্রল রস, তাহা 

শ্রবণাঞ্জলি দ্বারা পুনঃ পুনঃ পান ক'রে তাহার আস্বাদন দ্বার! পাগলের 

মত হইয়া কোন এক প্রকার আনর্বচনীয় বিমল আনন্দ পাইব? এমন 

ভাগ্য আমার কবে হবে? ॥ ৬১ 

অলং মান্যত্বেন শ্রুতিপথলমুদ্দিক্ট বচসাং 

বষট্স্বাহাকারপ্রকটিতমাহনাহ বিধিবতাং | 

স্থধান্বাদুৎকর্ধং তুমুলহরিসঙ্কীর্তনরসং 

কদ। পান্ং পাষং স্ম্যমলপুল কাছ্যঞ্চিততন্ুঃ ॥ ৬২ 

শ্রতিকথিত বিধি বাক্য “অখমেধেন যজেত”” ইত্যাদি স্বর্ণপ্রতি- 

পাক বিধিবাক্যের সম্মান করিতে চাহি না । স্থধার আস্বাদ মহিমাকে 

নিত্যই খব্ব করিতেছে যে তুমুল হরি-সংকার্তন-জাত মধুর রস,_আহা ! 

কবে সেই রস শ্রবণাঞ্জলিপুটদ্বারা মুস্মুছুঃ পান ক'রে স্তন্তন্বেদা্দি দ্বারা 

ব্যাপ্তাঙ্গ হইব। অর্থাৎ প্রেমানন্দ দ্বারা বিমল শুখানুভব করিয়! কৰে 

আমি রুতার্থ হইব'স্বাহা স্বধা মন্ত্রার্দি প্রতিপাগ্ঠ স্বার্থপর কামিদিগের 

অভীষ্ট স্বর্গাদি আমি চাহি না ॥ ৬২ 
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ধ্বানৈর্যদ! ব্যাগ্তমিদং বতাসীদ্ 
গৃহং নরাণাং হরি কীর্তনোত্ধৈত | 
তদাহমানং ক পুনর্ন জানে 

গৌরো যদাসৌ ভুবি সংস্থিতোহভূহ ॥ ৬৩ 
হান ! যখন ভক্তবুন্দসহ শ্রীমন্মহা প্রভুর হরি-সঙ্কীর্তনের পবিত্র ধ্বনি 

দ্বার! 'প্রত্যেক গৃহ ব্যাপ্ঠ হইয়াছিল এবং শ্রীগৌরচন্তর যখন পৃথিবীতে অব- 

স্থান করিতেছিলেন, তখন জানি না! আমি এই পৃথিবীতে কি কোথায় 

ছিলাম ॥ ৬৩ 

রজ?কণানামথ জঙ্গমানাং 

বভূব কিং কম্চিদহং তদানীং 

অসৌ যদা দটনদয়ার্রচিত 
আবির্বভুব প্রভুগৌরচন্দ্র; ॥ ৬৪ 

যে সময়ে আমার দীননাথ প্রভূ গৌরচন্দ্র অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া- 

ছিলেন, আহা! তখন আমি কুকুর বা শুগাল বা ষে কোন প্রাণীর মধ্যে 

অথব1 নবদ্বীপ কিংবা প্রভুর স্বচরণ-গারণ পবিত্র কোন ক্ষেত্রে ধলিকণ 

হইয়্াছিলাম কি? ॥ ৬৪ 

চেজ্জঙ্গমেঘু প্রভবস্তদানীং 

বভূব মে সম্প্রতি তর্কয়ামি । 

সাঁফল্যমক্ষোরথ কিং ময়াপ্তং 

মহাপ্রভোবিগ্রহদর্শনেন ॥ ৬৫ 
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হায়! যদ তৎকালে কোন জঙ্গমাদির মধ্যেই আমার জন্ম হইয়াছিল 
এমন হয়, সম্প্রতি এই প্রকার মনে তর্ক করিতেছি যে, আহা, প্রভূর সেই 
পুরট স্ুন্বর বিগ্রহ দর্শন ক'রে আমি কি নয়নের সাফল্য প্রাপ্ত 

হইয়াছিলাম! ৬৫ 

বিন্বোজ্ছল্রীভিছ্ুরাধরৌষ্ঠ- 
প্রোন্তিন্ন হা স্তাসৃতলেশভাজঃ । 

গৌরস্য নাসন্ ভুবি যে বসস্ত- 
স্তেষাং বৃথা জন্ম নরাধমানাং ॥৬৬ 

এই পৃথিবীতে থাকা সত্বেও যাহারা সেই গৌরের পকবিশ্ব ফলের 
কান্তিকে প্রকাশ করিতেছে, এতাদৃশ অধরৌষ্ঠ হইতে উদ্ভিন্ন যে হান্তামৃত, 
তাহার লেশভাগী হইতে পারেন নাই, তাহার! নরাধম ও তীহার্দের নর- 

জন্ম ধারণই লুথা ॥ ৬৯ 

জাতোহপি যোহত্র প্রভুগৌরচন্দ্রং 

দদর্শ নান্ধত্বমগাদ্ ফ্রবং সঃ। 

ধিগ্জন্ম তন্ত প্রথমং নরেষু 

নরাধমোইহসৌ পশুবদ্ধরণ্যাং ॥ ৬৭ 
তৎকালে এই পৃথিবীতে জন্মাইয়াও যিনি প্রভূ গৌরচন্ত্রকে চক্ষে 

দেখেন নাই, প্রথমতঃ মনুষ্য মধ্যে তাহার জন্মগ্রহণই বৃথা ১ যেহেতু তিনি 
অন্ধপ্রায় এবং এই ধরণীতে দ্বিপদ পশুপ্রায় বলিয়াই তাহাকে জানিতে 

হইবে | ৬৭ 
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লাভে। যতঃ স্তা পুরুষার্থকোটে- 

স্তদেব চেন্নাপিথ পাদপদ্মং । 

গৌরস্য মে মানসভূঙ্গরাজ 
ব্যর্থং তদাভূজ্জননং কলে তে ॥ ৬৮ 

হে আমার মানস ভূঙ্গরাজ ! কলিতে যদ্দারা পুরুষার্থ কোটির লাভ 

হয়, বদি তুমি শ্রীগৌরচন্দ্রের সেই পাদপদ্ম না পাইপ থাক, তাহা হইলে 
তোমার জন্ম বৃথা হইয়াছে ॥ ৬৮ 

যদ্দর্শনাদ্ যৎ স্মরণান্নরাণাং 

যৎ স্পর্শনাদশ্মময়ং শরারং ! 

গুণপ্রবাহপ্রতিঘাতমাপ্তং 

সগ্ভো ভবে প্রেমময়ং পবিত্রং ॥ ৬৯ 

সংসাক্-সমুদ্ের তরঙ্গাঘধাত দ্বার! কাঠিন্ত প্রা শতরাং পাষাণ শ্ব্ধুপ 

মনুষ্যগণের শরীর, ধাহার দর্শন স্মরণ ও স্পর্শাদি দ্বারা তৎক্ষণাৎ পবিত্র 

প্রেমময় হয়, তাহাকে ভজ ॥ ৬৯ 

ধন্যং নবদ্বীপভবাখিলানাং 

বর্ধবত্তিসর্ক্বোপরি জন্ম তেষাং 

স্পঙ্টং হি যেষাং প্রভূরক্ষিপাক্ষী 
প্রীঞ্গোর আসীদ্দ তৎসমঃ কঃ ॥ ৭০ 

শ্রীনবদ্ধীপজাত পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ তণাদি নর পধ্যস্ত সকলের জন্ম 

| শ্রীমন্হা প্রভৃকে যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং তাহার পদরজঃ 
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যাহারা পাইয়াছে, তাহাদের জন্ম সকলের উপর সগৌরবে বিগ্ভমান এবং 

তাহাদের মত ভাগাবান আর এ জগতে কেই বা আছে? কে 

বলিবে বল ॥ ৭ 

ককাসি প্রভো। হা মম গৌরচন্দ্ ৃ 
স্বান্তং বতাহশান্তমিদং ত্বদর্থং । 

ত্বদড়্বি সম্পর্কমূতে ধরণ্যাং 

স্থাতুন্ন বাঞ্ ক্ষণমাত্রমেব ॥ ৭১ 
হা প্রভে। গৌরাঙ্গচন্দ্র! তুমি কোথায় রহিয়াছ ? এই দিদৃক্ষাময় চিত্ত 

আমার তোমার নিমিত্ত বড়ই অস্থির হইয়াছে। হে প্রভে!! তোমার 
শ্রীচরণপদ্মের সম্পর্কহীন ধরণীতলে আর মুহূর্তকালও বাস করিতে বাঞ্ছ। 

হয় না ॥ ৭১ 

হা জীবনং মে প্রভুগৌরচন্দ্ 
ত্বয়া বিন! শৃন্যমিদং সমস্তং | 
জগন্িতীন্তং প্রতিভাতি নিত্যং 

দেহং থাবজ্জিতমাত্বনাঁদঃ ॥ ৭২ 
হা আমার প্রাণবল্পভ গৌরচন্ত্র! তোমার বিরহে এই স্থাবর জঙ্গমা- 

আক সমস্ত জগৎ যেন শূন্য হইয়া নিতান্তই জড়বৎ প্রতিভাত হইতেছে। 
অর্থাৎ আত্মার অভাবে এই দেহ যেরূপ হয়, তন্রপই প্রতীতি হইতেছে। 
তোমা ব্যতীত সমস্ত বিশ্ব বু ভোগ বিলাসের আকর হইয়াও নিতান্ত 
অসার ॥ ৭২ 
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অহং তদ! চেতৃণগুলসমধ্যে 

জীতোহপি তৎ পাদমরোজরেণুং 

সমাসলাদ প্রপভং তদীভূ- 

ল্লাভে। মদীয়ঃ পুরুষার্থকোটেঃ ॥ ৭৩ 
হায়! যদি আমি তৎকালে তৃশগুল্স মধ্যেও জন্মিয়া শ্রীশচীনন্দনের 

পাদপদ্মের ধুলি প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তা»! হইলে আমার পরম পুরুযার্থ 

লাভের চরম সীম! ঘটিয়াছে ॥ ৭৩ 

স্থাুলতা বাথ তরুর্নরো ব। 
সচেতনে। বাথ জড়োহস্ত কশ্চি। 

আপন্ নবদ্বীপভবা য অন্যে 

তেষাং জনুঃ প্রাপ পুমর্থকোটিং ॥ ৭৪ 
শাখাদিশূন্য শুষ্কতরু অথব! বুক্ষলতা প্রভৃতি চেতন অচেতন যে কেহ 

থাকুক, ততকালে শ্রীনবদ্বীপজাত যে কেহ হউক, তাহাদের উৎপত্তি 
পুকষার্থ কোটি প্রাপ্ত হইয়াছে ইহাতে কিছুই সংশয় নাই ॥ ৭৪ 

গৃহ গৃহং কীর্তনরঙ্গনাদৈঃ 
প্রত্যেকমঙ্গং প্রলয়ান্তভাবৈঃ । 
ব্যাপ্তং যদাভূৎ ক্ধ তদাহমাসং 

বক্ত,ং হি শক্তো ভুবি কোইস্তি ষোহসৌ ॥ ৭৪ 
হরি-সন্কীর্তন জনিত আনন্দময় কোলাহল দ্বারা যখন প্রতি গৃহে প্রত্যেক 

দেহ স্তম্ভ স্বেদ রোমাধশদি প্রলক্নাস্ত সাত্বিক ৰিকার যুক্ত হইয়াছিল, 



৩২ ভক্তিলহরী । 

তখন আমি কোথায় ছিলাম, একথ! যিনি বলিতে পারেন, এমন কেহ 

পৃথিবীতে আছেন কি ?॥ ৭৫ 
০০০ 

পপর ++ 

শরীরমেতচ্ছতবিদ্বসন্কুলং | 

অবশ্চিন্ত্যং প্রুবমাশু গত্বরং 

বিবিচ্য সন্তিঃ কুরু সঙ্গমং ততো। 
নিরামরং গৌরপদাম্থজং ভজ ॥ ৭৫ 

এই দেহ কত শত বিদ্পঙ্কুল, ইহা নিতান্ত অস্থির ও ভঙ্গুর, একথ! 
অবশ্ঠ চিন্তণীয়। অতএব বিবেচনা! সহকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া তদনন্তর 
সাধুসঙ্গ কর এবং সর্বরোগহর গৌরপদাস্বজ ভজ ॥ ৭৬ 

অহোজনু ছুল্পিভিমেব লন্ধং 
তদপ্য কিং কাধ্যমতঃপরং স্যা। 

বিলাপপুর্ত্য। কিমু ভক্তিযোগৈ- 
ধর্দদ্য যোগ্যং কুরু শীঘ্রমেব ॥ ৭৬ 

এই ছুল্লভ নরজন্ম তুমি লাভ করিয়াছ; কিন্তু বিলাদ পুরণ দ্বার! 
কিংবা ভক্তিযোগ দ্বারা কোনটার ছ্বারায় এ ঘেহের অবশ্ত-করণীয় বাঁপার 
পরিনাধিত হইতে পারে, তাহা নিজে বিবেচনা পূর্বক সত্বর অনুষ্ঠান 

কর। তুমি না করিলে তোমার কার্য আর কে করিবে? তুমি নিজের 

বন্ধ নিজেই, আবার নিজের শত্রু9 সেইরূপ নিজেই জানিও ॥ ৭৭ 

জন্ুর্যদা্ভং ভূবি মানুষং ত্বয়া 

সমাহিতং তস্য কিমু প্রয়োজনং 



ক্তিলহরী। ৩৩ 

ন ভোগতঃ সিদ্ধমিদং তবেছু পুন- 
বিনা হরেঃ প্রেমরসানুশীলনাৎ ॥ ৭৭ 

পৃথিবীতে তুমি যে নরদেহ গ্রহণ করিয়াছ, তাহ! গ্রহণের প্রয়োজন 

'সাধন কি করিলে? কেবল ভোগ দ্বার এ দেহের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না । 

কৃষ্ঃপ্রেমানুষ্ঠান ব্যতীত, কোন সাধনের দ্বারাই ইহার সম্যক উদ্দেশ্য 

সাধিত হয় না ॥ ৭৭ 

০৮০৮০ ১০প। সপপপএ- ৯-স_+ পএ 

অতীন্দ্রিয়-প্রেমনিধেঃ প্রসেদুষঃ 

প্রসাদলেশৈরনু কম্পিত। নষে। 

নরোহুপি তে হস্ত পশুত্বমাগতা- 

শ্চরন্তি কামং ভূবি কামকিন্করাঃ ॥ ৭৮ 

ইন্ড্রিয়বোধের অতীত রি অকৈতব ও নিরভিসন্ধি-বিশিষ্ট শ্রীরাঁধা- 

প্রেম, তাহার বসতিশ্বরূপ, এবং নিরস্তর বাহ্াভান্তর প্রসাদবান্ শ্রীগৌর- 
চন্দ্রের একটু ভাল বাসার অংশী, ধাহাঁরা হইতে পারেন নাই, তীহারাই 

এই পৃথিবীতে কামকিন্কর অর্থাৎ নররূপধারী পশ্তর ন্যায় বিচরণ করিতে- 

ছেন তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭৮ 

যত্রাত্মকায়ে ধরতি স্বশক্ত্যা 

জগৎপ্রভূগোঁরহরি যুগ্গান্তে । 
মমু নন তত্রাস্য বিচিত্রমেতৎ 

প্রেমাণি রাধাপ্রণযোদ্তবানি ॥ ৭৯ 



৩৪ ভক্তিলহরী। 

মহাপ্রলয়ে প্রভূ শ্রীগৌরহরি .নিজের যে শরীরে আপন শক্তি দ্বারা 
জগৎ সমস্ত ধারণ করেন, গ্রতুয় সেই দেহে শ্রীরাধিকার প্রণয়-সম্ভব 

নির্ভিসন্ধি প্রম পরিমিত হয় নাই অর্থাৎ উচ্ছলিত হইয্জা বাহির হয়ে 

জগৎকে সংপ্লাবিত করিয়াছিল ইহাই বড় আশ্চর্য ॥ ৭৯ ৰ 

সত্বো্রেকাৎ পুলকনিবহৈরুদ্ধসম্পুর্ণকাযে! 
বাম্পক্ষোভাদ্বিগলিতপদব্যাগুসংকুণ্ঠকণ্ঠঃ | 
স্তম্তষ্বেদব্যতিক রমহাভাবসন্তিন্নচিত্তঃ 

কোয়ং মত্তো৷ লুঠতি ধরণীং কীর্তনানন্দরঙ্গঃ ॥ ৮০ 

বিশুদ্ধ সত্বগুণের উদয় হওয়ায়, সমস্ত দেহে কদন্ব-কুন্বমাকার লোমা- 

বলী রুদ্ধ হইয়াছে, বাম্পক্ষোভ হেতু বাক্য, স্থলিত পদ পর্যায় দ্বারা, অর্থাৎ 

“রাধা” এই শব্ধ উচ্চারণের সময় রারা ইতাদি-গ্রস্ত পদ ছারা বাপ্ত 

কুষ্ঠাবৃক্ত ক, এবং স্তস্ত স্বেদাদি সত্ব গুণ চিহ্ন সম্পর্কযুক্ত মহাভাব দারা 
প্রকাশমান হৃদয় এই যুব! কীর্ভনাহলাদে আসক্ত হ'য়ে অবনীতে বিলুষ্ঠিত 
হইতেছেন, ইনি কে? ॥ ৮০ 

| । 

কুচি€ স্তব্বীভূতা তনুরতনু ভক্তি প্রমুদদিতা। 

কচি কম্পন্তত্র কচিদপি চ রোমাঞ্চনিবহঃ | 

কচিদ্ভাবোল্লাসব্যভিচরিতনানারমভরে। 

যুবা কোয়ং মন্তে! ধৃূতনিখিললত্বো বিলনতি ॥ ৮১ 

বিপুল ভক্তিদ্বারা 'প্রমুদ্দিত দেহ কখন স্তস্তবিশিষ্ট, কথন কম্প, কখন 

বম্প, কথন রোমাঞ্চসমূহ, কখন ব! ভাবের উল্লাসঘার! হাস্ত রোদন 



ভক্তিলহরী । ৩৫ 

প্রভৃতি যুগপৎ রলসমুহের ব্যভিচারিভাবদ্ধারা৷ আক্রান্ত--অতএব প্রেমো- 

ন্ত্ত সমস্ত সবৃচিহ্ৃধারী এই যুব! কে, বিলাস করিতেছেন ॥ ৮১ 

অহে। যদি স্তুুল্পভাঃ করতলেহফ্টধাহভ্যাগত। 

ভবস্তি খলু দিদ্ধয়ন্ত্ররিতম্তুতাস্তাঃ স্বয়ং। 

তথেক্দ্রপদলাঁভতঃ সপদ্দি সম্ভবেছুচ্চকৈ? 

পদ্রং ন মম মানসং চলতু গৌরচন্দ্রাৎ ক্ষণং ॥ ৮২ 
যাহ অতাড়ুত ও অত্যন্ত ছুল্লভ যদি সেই প্রসিদ্ধ অষ্টসিন্ধি সকল 

স্বয়ং আমার হস্তগত হয, এবং সেইরূপ ইন্দ্রপদ্দ প্রাপ্তি হইতেও যাঁদ 

কোন উচ্চতর পদ আমার ভাগো ঘ:ট, তাহ! হইলেও আমার মন যেন 

শীশটীছুলালের পান্দপদ্ন হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত ন! হয় ॥ ৮২ 

শতং ভবতু কল্মষং নিরয়নায়কং ছুঃসহং 

বদন্ত শপথাকুলং শতম্দুর্বচঃ সুচকাঃ | 
চরন্ত বিকৃতাত্মন! মম স্থতাদযুঃ পেশুনং 

মনাক্ তদাঁশ মন্মনঃ প্রভূপন্বাৎ পদং নে চলে ॥ ৮৩ 

ছঃসহ নরক প্রাপক পাপ হয় হউক না, থলগণ সহস্র কটুক্তির সহিত 

নিন্দাসহ ছর্ব্বাক্য বলে খলুক না; ক্রোধভরে আমার পুত্রাি ও জ্ঞাতিগণ 

খলতা করে, করুক না, কিন্তু তাহা হইলেও প্রতৃপ্ন হইতে আমার 
চিত্ত ষেন একপদও বিচলিত না হয় ॥ ৮৩ 

ভবন্ প্রসনো যদ্দি দৈবমুর্ভিতং 

পদং প্রদ্দাতুং ব্বয়মেত্য শঙ্কর | 



৩৬ ভক্তিলহরী ৷ 

বদেদ্ গৃহাণাশ্ড তথাপি মন্মনঃ 
প্রভোঃ পদানৈব পদান্তরং চলে ॥ ৮৪ 

' যদ্দি শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া! আমাকে কোন উজ্জিত দৈবপদ দিবার 

স্বয়ং উপস্থিত হইয়া! বলেন যে, “এই ইন্দ্রপদ বা ব্রহ্মপদ লও, তাই 

হইলেও আমার মন কথন যেন প্রতুপদ হইতে পদাস্তরেচ্ছু না হয় ॥ ৮৪ 
আস পাত এস্পিলাপা শিপ লিসা 

ন কাময়েহহং দিবিষন্নগর্ধযাং 

বাসং কদাচিৎ কিমুতাত্র হন্ম্যে | 

যথা তথ! মে স্হিতিরস্ত কাঁমং 

অস্ত স্থিরং মানসমন্ত্র গৌরে ॥ ৮৫ 

আমি যখন পুরন্দরনগরীপ্রভৃতিতে বাস করিতে চাহি না, তখন 

এই পৃথিবীতে উচ্চ প্রাসাদে ত নয়ই__যাহা৷ হউক, যেখানে সেখানেই 

থাকি, শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যেন আমার চিত্ত স্থিরতা লাভ করতঃ বাস 

করে,-_এই প্রার্থন! ॥ ৮৫ 

স্থতাদিভিঃ কিং মম কাধ্যমস্তি তৈ- 

বস্তি যে গৌরবহিমু'থাঃ সদা! । 
পরন্ত তে গৌরপদাজসেবিনো 
ভবস্ত মে ভ্রাতৃস্থতাদয়শ্চিরং ॥ ৮৬ 

এই.পৃথিবীতে ষদি ভ্রাতা ভগিনী পুত্রকন্তা কিংবা পিতা মাতা ইহারা 

গৌরাজছেষী হন, তাহা হইলে তাহাদের লই! আমার কায কি? এবং 



ভক্তিলহরী। ৩৭ 

ষ্টাহার৷ আমার আত্মীয় ও নহেন। কিন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপন্ন-সেবি সাধু 

চরিত্র ভক্তবৃন্দই ইহলোকে চিরদিনের জন্য আমার ভ্্রাতৃন্মতাদি হউন ।৮৬ 

রসজ্ঞ| নিন্দায়াং সপদি নিপুণানাং কলিভুবাং 

কলে (েোষজ্ঞানাং প্রসরতু তদ| কা ক্ষতিরিহ । 
শতং তন্দোষাঃ সম্তবপগতস্থসৌভাগ্যনিচয়ে 
মদীয়ং সদৃগৌরে তদপি চ কলাবস্ত জননং ॥ ৮৭ 

কলিজাত, অতএব নিন্দাতে নিপুণ দোষজ্ঞ অর্থাৎ শান্ত্রজগণের 

বলনা সহসা কলির বহুতর দোষকথনে প্রস্তুত হউক! তাহাতে কি 

ক্ষতি! ইহজগতে কলির সহত্রকোটি দোষ থাকুক, তন্বারাই ব! ক্ষতি 
কি? অথব৷ নিখিল সৌভাগোর ব্যপগ্থমন হয় যদি, তাহা হইলেও 

শ্রীগৌরমুন্দরের বিগ্যমানতা।বশিষ্ট কলিতে আমার জন্ম হউক । “অগ্তাৰধি 
সেই লীলা! করে গৌররায়, কোন কোন ভাগ্যবান এ দেখিবারে পায়” 

এইহেতু সদ্গৌরে কলির বিশেষণ প্রধুক্ত হইয়াছে ॥ ৮৭ 
পাপী পিপিপি পদ পা শা ০ আপ ৬ পা ৯৭ সপ এ পাতি সস ৯ পপি পল পপান আ 

প্রার্থয়েহহং কলো জন্ম প্রভূ গৌঁরহরির্ষদি। 
স্বয়মাবির্ভবেত্তত্র জীবানাং ভক্তিবৃদ্ধয়ে ॥ ৮৮ 

জীবের কঠিন হৃদয়ে ভক্তিবীজ বর্ধনের জন্ত যদ্দি প্রভূ গৌরহরি স্বয়ং 
তথায় জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি সেই কলিতে জন্মাইতে 

ইচ্ছা! করি ॥ ৮৮ 

গুহে বসন্তং সুচিরং শৃগাল৷ 

মেষং যথাকৃষ্য বনে নয়ন্তি | 



৩৮ ভক্তিলহরী ৷ 

তথাহন্ধতামিআ্রমলং মুতাগ্য। 

নয়ুন্তি কর্তীরমিতো গৃহাদ্দকৃ্ ॥ ৮৯ 

গৃহস্থিত মেষকে আকর্ষণ করিয়া যেমন চিরদিনের জন্ত বনে লই 

গিয়! শৃগালগণ তাহার তীষণ পরিণাম প্রদর্শন করে, তেমনি গৃহাসক্জ 

গুহপতিকে পুত্রার্দি সকলে অন্ধতামিত্র নামক ঘোর নরকে লইয়া গিয়া 

পাতিত করে । ৮৯ | 

কলো শতসহত্রধা ভবতু কিন্বিষং তেন কিং 

যুগানুগতহুর্গতির্যাদিভবেতদা কিং ভয়ং | 
নয়েন পরিবজ্জিতং কুপথগামি চ ক্কাপি বা 
তথাপি মম মানসং চলতু ন প্রভোঃ পাদযোঁঃ ॥ ৯০ 

কলিতে শতসহম্্ প্রকার পাপ থাকুক, ততদ্দবারা আমার কি? 

বুগান্থগত ছুর্গতি যদ্দি হয়, তাহাতেই বা কিযায় আসে? নীতিবজ্জিত 

হইয়া মন যদি কুপথের দিকেই যায়, তাহাতেই ব| কি? যতই হউক, 

মন যেন আমার তথাপি শ্রীগৌরচরণ হইতে এক নিমেষ কালও বিচলিত 
না হয় ॥ ৯০ 

বিলাস-মদমত্ততাব্যপগতাত্ম লজ্জা শ্রিয়ে। 
ভূশং সবিধমেত্য মামুপহুসম্তব তা যোধিতঃ। 

মুহুস্তিলকমালিকাঃ প্রতি কটাক্ষভাজোপি চে 
তথাস্ত মম তিষ্ঠতু প্রভূপদে মতিনিশ্চল! ॥ ৯১ 

যৌবনের শ্বাভাবিক-বিলাস-সম্ভব গর্বের মত্ততা নিবন্ধন শ্বকীয় 
গ্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর লঙ্জাসম্পদ্ হারাইয়! সেই যুবতীগণ যদি আমাকে 



ভ্তিলহরী । ৩৯ 

নিতান্ত সম্মুখে আমিয়! অবজ্ঞার সহিত উপহাস করে, করুক! পুনশ্চ 

মুঙ্ডিতমন্তক দেখিয়! মাল! ও তিলকের প্রতি যগ্চপি কটাক্ষভ৷ক্ হয়েন, 

তথাপি এই আমার মতি, শ্রীমন্মহাপ্রভূর পদে অচল! হইয়া থাকুক ॥ ৯১ 

কৃষ্ণান্তরদভুতবিধুঃ প্রতিভাতি গৌরে। 
বাহে বপুহ্্যতিবিড়ম্বিতচক্দরিকোহসৌ । 

বাহাং তমঃ সহি কলানিধিরেব হন্তি 

ত্বন্তর্বহিঃ পুনরয়ং মম গৌরচক্দ্রঃ ॥ ৯২ 
কুষ্তান্তঃ আশ্চধ্য এক নূতন গৌরচন্ত্র প্রতিভাত হুইতেছেন। 

অদ্ভূতত্বের কারণ বলিতেছেন। আকাশের চক্রে কষ্বর্ণ মধ্যে আছে, 

আর গৌরচন্দ্রে ও কৃষ্ণান্তঃ অর্থাৎ অন্তঃ রুষ্ণ বহিগোঁর ইতি দ্বার্। আর 
শারীরিক কান্তিদ্বার৷ জ্যোৎনার অনুকরণ করিতেছেন। এই গৌরচন্ত্রের 
অন্ত অদ্ভুতত্ব কি? ইহার উত্তর এই যে গগনচারী কলানিধি মাত্র বাহ 

তমোনাশে সমর্থ, আর আমার কলানিধি শ্রীগৌরচন্ত্র বাহ্যাত্যন্তরীণ 
তমোনাশ করিতেছেন । এই ভাবার্থঃ ॥ ৯২ | 

1৫০ সপ ৭ পপ ++ 

চরন্তু বৈরিত্বমনর্গলং জনে 

স্থতাদয়ে। যে মম সন্তি বান্ধবাঃ। 

ন বন্ধবস্তে কিল বৈরিণশ্চিরং 
য আসতে গৌর-বহিমুখীঃ সদা ॥ ৯৩ 

জগতে পুত্রাদি বান্ধব ধাহারা আছেন, তাহার! গৌরবহিম্ম্রথ হইয়া 

নিরন্তর আমার শত্রুতা করুন, তাহার! নিশ্চয়ই আমার বান্ধব নছেন, 
পরস্ত তথবহিমুখত্বহেতুচিরশত্র ॥ ৯৩ 



৪০ ভক্তিলহরী । 

ন তৈর্মমান্তি প্রতিযোগিভিস্তথা 

মহান্ধতামিঅ্ররতৈঃ প্রয়োজনং | 
ন যে কচিত্ং পুরুষার্থসিদ্ধিদ্ং 

ভজন্তি ভক্ত্য| প্রভুগৌরনুন্দরং ॥ ৯৪ | 

মহান্ধতামিশ্ররত এবং দেই সকল প্রতিযোগিজনের আমার ্রশধো- 

জন নাই, ধাহারা ছুঃখত্রৈবিধ্যের নিবর্তক সেই প্রভু গৌরস্ুন্দরকে 
তক্তিপূর্বক ন! ভঙ্কন! করেন, তিনি যত আত্মীক্সই হউন, পরম প্রতি- 
যোগী ॥ ৯৪ 

রাত্রিন্দিবং কিল মম স্মরণীয়গৌরাঃ 

সন্তশ্চিরং মধুরগৌরকথানুরক্তাঃ | 
গৌরো! ধনং স্ুতস্থৃতাগ্যখিলং স গৌরো 

যেষাং তএব স্বহৃদে! মমবৈরিণোহন্যে ॥ ৯৫ 

* যে সাধুদ্িগের গৌর চিরম্মরণীয বস্ত, এবং ধাহার! দিবারার গৌর- 
কথা-শ্রবণলম্পট, এবং ধনধান্ত পুব্রকলত্র গৃহ রশ্বধ্য এই সমন্তই ধাহাদের 
গৌরনুন্দর, তাহারাই আমার সুহাৎ, আর তি তরমাত্রই বৈরী ॥ ৯৫ 

বিশ্বাসহি প্রথমং গুরুবাক্যে 

তদনভ্তরমুত্তোলয় শস্তে । 

মজ্জ চ গৌরগুণার্ণবমধ্যে 

প্রেমমহানিধিরত্র যদাস্তে ॥ ৯৬ 



ক্তিলহরী। ৪১ 

প্রথমেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর, তদনন্তর তোমার মঙ্গলরূপ চির!- 

চাজ্ক্যরত্বর গৌরাঙ্গগুণসাগর মধ্য হইতে ডুব দিয়া উত্তোলন কর। 
যেহেতু সকল প্রকার মঙ্গলের জনক (প্রমরূপ মহানিধি, এই সাগরমধ্যেই 
মাছে ॥ ৯৬ 

অতীক্দ্রিযিন্খপ্রদং স্থলভমপ্যলং চেস্ভবেৎ 

প্রসিদ্ধপদমেঘ তৎ স্থরপতেস্তথ। বৈধবং | 
মহোদধিপতের্ধদি প্রনভমস্ত ব। বায়বং 

তথাপি মম মানসং চলতু নৈব গৌরাদ্বহিঃ ॥ ৯৭ 

ইন্্ চন্দ্র বাহু বরুণ ইহার্দিগের বহুপুণ্যলভ্য অতীন্দডিয় সুখ প্র প্রপিদ্ধ 

দ, ষ্দ আমার অনায়াসনভা হয়, বাগ্তবিকই তথাপি আমার চিন্ত 

নমেষকালের জন্যও শীগৌরাঙ্গ মহা প্রভু হইতে যেন বহিশ্চর না হয় ॥ ৯৭ 

অগাধকরুণান্তুধিপ্রমথনোধ্িতো যঃ স্বম্বং 

ম্মিতচ্ছপিত-কৌবুদীদ্রবতমোহপহ। ভূস্থিতঃ | 
প্রদাতৃমম্ৃতচ্ছলাদ্রেতিরসোজ্জ্বলং প্রেম তৎ 

স মানসবিহায়সি জ্বলতু গৌরনামা বিধুঃ ॥ ৯৮ 

আজ গৌরনামা চন্দ্র ভূস্থিত হইয়াও গগনচন্দ্রকে যেন পরাজিত 
করিতেছেন । করুণাসাগরের মন্থন হইলে তাহা হইতে ধিনি স্বয়ং 

উদ্দিত হইয়া! অল্প হাশ্চ্ছলে জ্যোতম্না বিস্তার করিনা তমোরাশির অপহস্তা 

এবং জীবগণের চিত্তচকোরকে স্ুধাপান করাইবার ছলে স্বকীয় রতি রা 

সমুজ্জল পপ্রম প্রদ্ধানার্থ তাহাদের হদয়াকাশে উদ্দীপ্ত হউন ॥ ৯৮ 



ত২ ভক্তিলহরী । 

বারংবারং পরিজনকথাব্যঞ্জনাং কর্ত মেতে 

লজ্জন্তে নে সকৃদ্পি পরৈহাস্ততাৎ নীষুমানাঃ । 

সম্নিন্দায়াং নিপুণরতিভিজণয়তে ফৈ? শতাস্তৈঃ 

গ্রীগৌরাঙ্গপ্রকটমহিম! নোচ্যতে তৈ? কদাচিৎ ॥৯৯' 
রর 

বারবার পরিজনদিগের কথার বাঞ্জনা করিতে, ইহারা অন্তকতৃ ক 

উপহান্ততা প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষণকালের জন্য লঙ্জিত হয় না। যাহারা 

সাধুদিগের নিন্দাবিষয়ে নিপুণরতি এবং শতবদন হয়, তাহাদ্িগকর্তৃক 
প্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের সদন্ুমোদিত অলোকসামান্ত মহিমা! কদাচিৎ কথিত 

হয় না ॥ ৯৯ 

মধুররসবিলাসোল্লাসকৌতুহলানাং 
প্রণয়স্রসি রম্যে মুদ্ধগৌপাঙ্গনানাং ৷ 

ললিতরতিসরোজপ্রেমমাধবীকলুন্ধে। 

বিহরতি নিয়তং জীনন্দগোপালভূঙ্গঃ ॥ ১০০ 

উজ্্বলরসবিলাসের স্ফুস্তিবিষয়ে কৌতুহুলবিশিষ্ট মুগ্ধ গোপন্্রীদিগের 

রমণীয় প্রণয়সরোবরে সুললিত রতিপন্মের প্রেমমকরনে। প্রলুনধ শ্রীনন্দ- 

ননদনরূপ ভূঙগ নিয়ত বিহার করিতেছেন ॥ ১৯০ 
০ ৮৯ লস 

অরে সাধোঃ সঙ্গঃ সপদি ভববন্ধক্ষযকরো 

যদি স্তাত্তদ্তক্তে। বদ কিমপি জানন্ ন ভবমি। 

পরং বিভং নিত্যং প্রতিনিয়তচিত্তঃ স্মরসি নে. 

ত্যয়ং প্রায়োহভ্যাসং তব কিমুপযাতো রবিস্বতঃ ॥১০১ 

এক 



ভক্তিলহরী । ৪৩ 

সকল জীবের মধ্যে ভুমি মনুষ্যরূপে শ্রেষ্ঠতম জীব। তোমার স্তান 

বুদ্ধি বিবেক সর্বতোভাবে সাঁধারণ জীব হইতে সবিশেষ । সঙ্জনের সঙ্গ 
বাস্তবিক ভববন্ধননাশী এইটুকু তুমি বিশেষভাবে জানিয়াও, কেন তাহা 

আশ্রয় কর না? যেস্কলে পরনিন্দা, পরালোচন1 হয়, সেই স্থানেই 

তোমার জিগমিষ! দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ নয় কি? আর ধন ধান্তাদিতে নিয়্ত- 

চিণ্ত হুইয়া ভালয়! রহিয়াছ। মৃত্যু যে প্রতিক্ষণই তোমার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত 
হইতেছে--ইহা কি তোমার স্মরণ হম না? ॥ ১০১ 

বিধেহি স্ুজনস্ত সঙ্গত ইবাগ্নিসম্পর্কতো 

নিরাবিলমলংমনে! মলবিদুষিতং হাটকং। 
আহে! বুজিনবারিধো নিরবধে নিমগ্নে! ভবন্ 

হরেঃ পদতরিং নক্ৎ স্মর ভবান্ধিনিস্তারিণীং ॥১০২ 

বহ্ছিসম্পর্ক দ্বারা মলবিদূষিত ত্বর্ণের স্ায়, সাধুসঙ্গদ্বারা তোমার 
মনকে অত্যন্ত নির্মল কর। হায়! এই তাগত্রয়সন্কুল অনস্ত ছ:খসাগরে 

নিমগ্ন হয়ে, চতুবিধভজনেচ্ছু জনের মধ্যে আর্তবৎ হইয়। একবার 
ভবসাগরপারকত্রী শ্রীহরির পদতরি মনে স্মরণ কর, সকল দুঃখের শাস্তি 

হইবে । ১০২ 

গন্ধহীনমপি শোভতাং জুমং 

পদ্মহীনমপি শোভতাং সরঃ 

জ্ঞানহীনমপি জীবিতং বরং 
প্রেমহীনমলমন্তর তন্মম ॥ ১০৩ 



8৪ ক্তিলহরী । 

গন্ধহীন পুষ্পও জগতে শোভা পাঁউক। পদ্মহীন সরোবরও শোভ। 

পাউক। জ্ঞানহীন জীবনও শোভা পাউক, কিন্ত আমার জীবন যেন 

কোনরূপ প্রেমশূন্ত হয় না ॥ ১০৩ 
৫ 1. 

কীত্তিহীনমপি জীবিতং বরং | 
বিস্তহীনমপি কামমস্ত তৎ। 

বুদ্ধিহীনমপি শোভতেহথবা ॥ | 

ভক্তিহীনমলমস্ত তন্মম ॥ ১০৪ 

কীর্তিহীন জীবনও শোভিত হয় হউক। ধনহীন জীবনও ভাল, 

হওয়া ও বরং ভাল, ফিস্তু ভক্তিহীন জীবন যেন আমার কিছুতেই 

না হয় ॥ ১০৪ ' 

] 

ন বিদ্যা বা জ্ঞানং ভবতু মতিরস্ত প্রভূপদে 

ন বা ভার্ব্যাপুত্রপ্রভবস্থখলেশে। ভবতু মে। 

নিজাঙ্গোপাঙ্সাগ্যৈরলমনুপষোগিন্যপি হদি, 

প্রভূগোররাঙ্গো মে সকলন্খহেতুনিবসতু ॥ ১০৫ 

আমার বিদ্ভা বা জ্ঞান না হউক, 'প্রভৃচরণে মতি থাকুক । স্ত্ীপুত্র- 

জনিত স্থুখলেশ না হউক, কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভৃতি এবং শ্ীবাসাদি অঙ্গ 

ও উপাঙ্জাদিসহিত-ভীমন্হাপ্রভু, আমার নিতান্ত বাসের অনুপযোগী 

হইলেও নিখিল স্থুথের কারণ হইয়া এই বিশুক্ষহৃদয়ে বাস করুন ॥ ১০৫ 
শসা! 

হ। গৌরাঙ্গ কদ। হুদীশ্বর মম ত্বৎপার্খদানাং পদং 

ভাগ্যে কিন্ন ভবেন্ন বাথ ভবিত৷ যদ্দ,্ভগত্বাম্মম | 



ভক্তিলহরী । ৪৫ 

আস্তাং রাজ্য বিলাসভোগবিলসৎপ্রাধান্যমঙ্গান্তরে 
“নে যাচে স্থররাজবৈভবমহং ততে পদ্দাজং বিন! ॥১০৬ 

হা হদয়েশ্বর প্রভো! গৌরাঙ্গ হে! তোমার পার্খদদিগের চরণ আমার 

ভাগ্যে কবে মিলিবে? মিলিবে কি! না না বোধ হয় মিলিবে না, 

কেন না আমার দৌর্ভাগ্যের খুবই বলবত্! বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহলোঁকে 
প্রবল রাজ্জনিত বিলান 'ও ভোগঘ্বারা বিশোভিত প্রাধান্ত এবং পরত্র 

ধীত্্রবিভবজাত স্থখ দূরে থাকুক আমি কিছুই চাহিনা_-তোমার 

প্রসিদ্ধ সেই দেবগন্ধর্বাকাজ্জা পাদপদ্নব্তীত আর কোন সুখেরই 

লালসা নাই ॥ ১*৬ 

সগ্যং শস্তুবিরিঞ্চিনারদমুখৈরব্যক্তমত্যন্তূতং 
জ্ঞানধ্যানপথাদতীক্দ্রিয়তয়। মুক্তং যদাভীসতে | 

কুটস্থং প্রুবমক্ষরাদপি বরং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী 
তত্তস্বং প্রতিভাঁতি নোহক্ষিসবিধে গৌরোইহধুন! শ্রীহরিঃ ॥ 

১০৭ 

শিব, সুরজ্যেষ্ঠ নারদ, ব্যাস, শুক, পরাশর প্রভৃতি মহধিশ্রেণী কর্তৃক 
অন্বেষণীয় অদ্ভুত অনির্বচনীয়, এবং অতীন্দ্রিয়ত্ব-নিবন্ধন যাহা জ্ঞান ও 

ধান পথের অতীত, সুতরাং বুদ্ধিস্থ চৈতন্তত্বূপ- বুদ্ধি-_বাহিক তিনি 

বাহা-_ঞব অর্থাৎ নিত্য ও সত্য স্বরূপ বলিয়া, ও অবায় হইতেও শ্রেষ্ঠরূপে 

যিনি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল অস্তরীক্ষ গিরি নদী;বন উপবনাদ্দি অনস্ত কোটি 

বরঙ্গাগ্তকে ব্যাপ্রূপে ও স্বয়ং ব্যাপক স্বরূপ হইম্বা কুক্ষিঘ জগদাধার 



৪৬ ভক্তিলহরী । 

নাম ধারয়! অগ্রে মধ্যে ও অন্ধুবন্ধে বুগপন্ ধারণ করিতেছেন, পেই 

মায়াতীত তত্ব সম্প্রতি স্বয়ং শ্রীহরি, গৌরন্পে আমাদিগের অক্ষিপাক্ষী 

হইয়া প্রতিভাত হইতেছেন । ১০৭ 

করত ন্ গোপস্বগীদৃশীমভিমতং রাঁসৌৎসবং যেন বৈ | 

কৃষেনৈব পুরা বপুর্নটবরং সন্ধারিতং শ্যামলং | | 
মাধুধ্যস্বদনায় সম্প্রতি স চ ক্রীড়ত্যহে। রাধি ক- 

কান্ত্যা সম্বলিতং বপুর্দধদূসৌ গৌরং নবদবীপতঃ ॥ ১০৮ 

যিনি পূর্ব্বে গোপাঙ্গনাদ্বিগের সহিত রাসোৎ্সৰ করিবার জন্ত দ্বাপরের 

অন্তভাগে শামহ্ুন্দ? মুস্তি ধারণ করিয়া নটবররূপে ঠাহাদিগের বাঞ্চিত 

পুরণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি কলির প্রথমাংশে তিনি পুরটম্ন্দর ও 

শ্রীরাধার কান্তিদ্বারা আস্থাদন কারয়া! অন্তঃরুষ্জ বহিগৌর বপুধণরণ 

করিরা নবদ্ধীপে মাধুর্সান্ব।দন জন্য গৌরহরি ক্রীড়া করিতেছেন ১০৮ 

উচ্চৈঃ সম্কীর্তয়ন্তং মধুরহরিহরীত্যুন্মদণ্রীতিনাদৈঃ 
সান্দ্রোচ্ছাসোৌতকরাতিপ্রবলরতিমহা ভাবভিন্নী শ্রু কম্পং | 

রোমাঁঞ্চোন্িন্নঘর্মোক্তরলতরতনুপ্রেমনন্দোৎসারং 

শ্রীরাধাভাবকান্তিপ্রতিমিলিতবপুগৌ রচন্দ্র 

নমামি ॥ ১০৯ 

সুহুমুহুঃ হরি হরি এই নামাক্ষর দ্বারা উন্মদের সহিত গ্রীতিষুক্ত 
ধ্বনিধার উচ্চৈ'ম্বরে কীর্তনকারী, নিবিড় উচ্ছাদসমূহষুক্ত অতি 



ক্তিলহরী ৷ ৪৭ 

প্রবল অন্ুরাগসহ বিদ্কমান যে মহাভাব,_-তাহ! হুইতে প্রকাশমান 

অশ্রু ও কম্প এবং পুলকসহু 'গ্রকটিত শ্রম জল দ্বারা উত্তরলিত অর্থাৎ 

বিশুদ্ধ মদন মন্থর দেহেতে প্রেম-সমূহের সার ও শ্রীরাধার ভাবকান্তিদ্বার! 

মিলিত বিহু এ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি ॥ ১০৯ 

কিংযাগেষ্পি দুগমেষু বিধিবন্মস্ত্রাদিসাধ্যেযহে। 

স্বর্গাদীষ্টপথপ্রদেক্ষপি মুহুর্ধৎসেহনুরাগং ভূশং | 
নিত্যানন্দবিধাধিনীং ভগবতীং ভক্তিং নিধেহি দ্রুতং 

গ্ীগৌরাক্ষপদ।রবিন্দযুগলে রাগানুগামন্বহং ॥ ৯১০ 

বাঞ্চনীয়__স্থানগ্রদ হইলেও মাত দ্রর্ম অথচ বিধি বিশিষ্ট 

মন্ত্রের অতি ছূর্রবোধ উদ্দাত্তা্দির উচ্চারণ প্রভৃতির দুফরত! জন্ত বহু কষ্ট- 

সাধ্য ও সামান্ত অনিত্য স্বগাদির প্রাপক যাগ যজ্ঞার্দিতে কেন অন্ুরাগ- 

স্কাপন কর? যাহা দ্বার। সব্বপ্রকারের শ্রেয়: সাধিত হয়, এবং বি.ন 

বন্ানন্দকে ও তুচ্ছ বোধ করাইয়া বিশুদ্ধ নিতা ও অথগ্ড আত্মপ্রসাদ ময়- 

বিমলানন্দ বিধায়িনী, সেই বিধি নিষেধের অতীত যে রাগান্গাভক্তি তাহ। 

কলিতে প্রীগৌরচন্দ্রের চরণপদ্মে শন্ুক্ষণ নিহিত কর ১১০ 

ন মুক্তিরপি ছুল্লভা ন চ তথেন্দ্রতা (সদ্ধিভিঃ 

সহাত্মভুব এব সম্পদমলাপি নো ছুল্লভ | 

অশেষ করুণান্ুধেশ্চরণপন্কজে কশ্চন 

প্রসাদ ইহ ছুল্লভিঃ খলু শচীুতস্তযোজ্ছবলঃ ॥ ১১১ 

ইহ জগতে মুক্তি ছন্ভা নহে; অষ্টাসন্ধির সহিত ইন্ত্রতব, ও ব্রহ্মার 

সেই প্রসিদ্ধ এবং নিষ্পাপ সম্পন্তি তাহাও ছুল্লভা নহে; কিন্তু অগাধ 



৪৮ ক্তিলহরী | 

দয়ান্ৃধি যে শ্রীশচীনন্দন তাহার পাদ্দপদ্মে কোন অনির্বচনীয় উজ্জল রস- 
ময় প্রসাদ অর্থাৎ ভালবাস বড়ই ছুল্লভি ॥ ১১১ 

অগাধন্ত প্রলেমোজ্জ্বলরসময়ান্ধেঃ প্রভবতঃ 

কলে? শ্রীগৌরস্যাখিল-স্থখনিদানং কিল ভূবি। 
মহামাধুর্যস্তয স্থলমমলপাদাজবিভবং 
পিবাসক্তা। নিত্যং হুদয়মকরন্দং মধুপমে ॥ ১১২ 

অগাধ স্বরূপ এবং প্রেম ছারা উজ্জ্বল রসাত্মকসমুদ্রের উৎপত্তি স্থান 

যে প্রীশচীনন্দন, তাহার সমস্ত সুখের আদি কারণ স্বরূপ ও মহামাধুর্যের 

স্থলস্বরূপ চরণারবিন্নবিভব যে মকরন্দ হে আমার হৃদয় মধুপ তাহ! তুমি 

এই জগতে কলিতে একমাত্র সার জানিয়া অনবচ্ছিন্নভাবে অনুরাগে 

সহিত পান কর ॥ ১১২ 

প্রসক্তিরিহ মা গৃহে যদি ভবে€ ক্ষণং তত্র স 

নিরগলম্থখাস্পদে গ্রভুবরস্ত পাদান্থুজে । 

তদা কলিভয়ং রবেস্তম ইবাস্তমেতি গ্রুবং 

স্খায় গৃহমস্তি তদ্ যদ্দি রতির্ভবেতৃম্মযী ॥ ১১৩ 

ঞচোমার এই গৃহে যাঁদৃণী প্রসক্তি, যদি ক্ষণকালের জন্ 

আসক্কি অখণ্ড সুখালয়, সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তের পাদপন্পে উদিত 

হয়, তাহা হইলে প্রচণ্ড রশ্মির উদয়ে তমোরাশির স্তায় তৎক্ষণাৎ কলি- 

ভয় দূর হইয়! যায় । আরও বিশেষ কথা এই যে,-যদি দৈবাৎ কোন 

গৃহে তন্মরী অর্থাৎ শ্রীগৌরনিষ্ঠ। রতির উদয় হয়, সেই গৃহ নানা ্থুখের 



ক্তিলহরী। ৪৯ 

নিমিত্ত হইয়া থাকে। তদ্বাতীত গুতন্থের গৃহ নরকবৎ বা শ্মশান- 

তুল্য হয় ॥ ১১৩ 

' মনসি সরসি রম্যে মুগ্ধগোপাঙ্গনানাং 

নবশুচিরসপুরে শুদ্ধভাবোন্মিসজে | 
প্রণয-কমলমার প্রেমমাধবা কলুবে। 
বিহরতি রতিমত্তঃ কৃষ্ণ ইন্দিন্দিরোহয়ং ॥ ১১৪ 

মুগ্ধ গোপ রমণীদের নিতা নূতন উজ্জল রস পূর্ণ, অথবা নবপবিত্র- 
জলপূর্ণ, বিশুদ্ধ ভাবতরঙ্গবিশিষ্ট ধে, মানস-সরোবর, তাহাতে প্রণয়ান্ুজের 
সারম্বরূপ (প্রম-মকরন্দপিপাস্থ এই শ্রীকুষ্ণতৃঙ্গ রতিমত্ত হইয়! সানন্দে 

বিহার করিতেছেন ॥ ১১৪ 

(বিশুদ্ধ ভাবোনম্মি--অর্থাৎ উন্মি কিন৷ প্রপঞ্চগত শুদ্ধসত্ব গুণপরম্পর। 
আর উন্মি অন্ত পক্ষে জলতরঙ)। 
পাশপাশি 

যদ। ভাবোন্মতৈনিখিলনিজভ-ক্তৈঃ প্রভৃবরে। 
মিলিত্বা শ্রীগৌরো বিপুলহুরিসক্কীর্তনরবৈঃ | 
অকা্াঁদত্যু চ্চৈনিচিতমখিলং প্রেমবিপুলৈঃ 
সুধাবর্ষী কালঃ কিমপি পরিবর্তেত স পুনঃ ॥ ১১৫ 

সা এ 

যে সময় শ্রীগৌরচন্ত্র ভক্তি-গদ্গদচি নত নিজ ভক্তবৃন্দদহ মিলিত 

হইয়াঃ তুমুল হরি সঙ্কীর্ভনের (প্রেমবহুল অত্যুচ্চ ধ্বনিদ্বারা অখিল সংসারকে 
ব্যাপৃত করিয়াছিলেন, আহা! সেই সুধাবষিকাল--আর কি ফিরিয়া 
আপিবে? ১১৫ 

$ 



৫০ ভক্তিলহরী | 

মবষা ব্রন্মজ্ঞানৌপাধ-বিছিত-কর্মেন্দ্রিয়রতিঃ 

সদাচারেহশ্রদ্ধ1! নিরুপধিবিধো শান্ত্র-কথিতে । 

কুভোক্ষ্যাদৌ বাস্থেইবিকৃতন্ৃদযত্বং প্রথয়সি 
প্রসন্থান্তঃক্ষোভং নিবহসি নিতান্তং বিকৃতধীঃ ॥ ১৯২ 

শারীরিক কষ্টের জগ নিতা নৈমিত্তিক কর্মের রাজসত্যাগ করিয়া 

কেবল মিথ্যাশ্রয় দ্রার। ব্রহ্গজ্ঞানচ্ছলধারী হইয়৷ চিত্ত শোধক কন্মন ত্যাগ 

করিয়া প্রতিষ্ঠালিপ্স, তুমি সদাচার ও ব্রাহ্মণ্য ভুলিয়! বাহো কুভোক্ষ্যা- 
দির আশ্রস্ম অবিকৃতভাবেই করিতেছ বটে, কিন্তু সত্য করিয়া বল 

দেখি-_-মনে মনে নিতান্ত ঘ্বণার সহিত সেই সকল অভোক্ষ্যা্দি গ্রহণ 

করিতেছ কিনা ॥ ১১৬ 

বহির্রন্ধজ্ঞানোপরি নিহিত-বুদ্ধিজগিতি যৎ 
কূশোহং স্থুলোম্মীতি বপুষি নিষক্তা আধিষণঃ । 
মুধ! ভ্রষ্টাচারে! বমি সবিকার স্তব পুন- 
রিতে। নষ্টং ভ্রষ্টং তত ইতি ন লাভঃ কচনচ ॥ ১১৭ 

এই জগতে ব্রহ্গজ্ঞানের উপর বহিরঙ্গ-বুদ্িস্থাপন করিয়া! আমি 

রুশ বা স্থুল, ভ্রান্ত বা স্থির-বুদ্ধি, এই সকল বিপরীত ও নিতান্ত ভগ্ডের 

স্বাভাবিক বাক্য দ্বারা দেহেতে আত্মবুদ্ধি হুইয়া-_অবিদ্াচ্ছন্ন ব্যক্তির 
রজ্জতে সর্পবুদ্ধির মত কেবল আত্মবঞ্চনাদ্বার! ত্রষ্টাচার ও বিকৃতচিত্ত 

হইয়া “ইতোনষ্ট ততোত্রষ্ট'” হইতেছ--তোমার একুল ওকুল ছ'কুলই 
গেল- কোথায়ও তোমার লাভ নাই ॥ ১১৭ 



ভক্তিলহরী । ৫১ 

আস্বাদয়ুন্তং নিজভক্তিযোগং 

লোকাননাত্বাদতপুর্ববমেব | 

মাধুষ্য-পাখোনিধিপুরমধ্যে 

নিমজ্জযুন্তং ভজ গৌরচন্দ্রং ॥ ১১৮ 

বাহ! কখন জীবের ভাগ্যে ঘটে নাই, অধুন! জগজ্জনকে অনাস্বাদিত- 

পুর্ব সেই ভক্তিযোগ আস্বাদন করাইতেছেন, এবং মাধুর্যসমুদ্রে নিমজ্জিত 

করিতেছেন যে গৌরচন্দ্র তাহাকে ভজ ॥ ১১৮ 

বিনা প্রেমাণং কিং নর ইহ নরত্বং প্রলভতে 

ন ব। জ্ঞানৈ ধ্যানৈঃ সপদি হি স্থসিদ্ধং ভবতি তৎ। 
ততে। লব্ধপ্রেম।৷ বিমলতরপাক্দ্রোজ্থলরসাং 

কলৌ গৌরে ভক্তিং ক্লুরু রতিরসোল্লাস-লহরীং ॥ ১১৯ 

ইহলোকে মনুষ্য ভগবতপ্রেম ব্যতীত নরত্বলাভ করিতে পারে কি ? 

যেহেতু জ্ঞান অতি কঠিন পথ, কলিতে তন্বারা কিছুই হয় না ধ্যান 
মার্গ দ্বারাও স্থলভ নহে ; কেননা মনঃস্থির হয় না। সুতরাং জ্ঞান-ধ্াান 

রা তাহা সুসিদ্ধ হয় না । সেই জন্ত সাধুসঙ্গ ছারা প্রেমলাভ করিয়! 
নিম্মল-উজ্জল-রসময়ী এবং অনুরাগসহ উল্লাসের লহরীবিশিষ্ট ভক্তি 

শ্রীগৌরাঙ্গে স্থাপন কর কলিতে উপার়াস্তর নাই ॥ ১১৯ 

উন্মীলচ্ছ,মবারি-কম্পপুলক-ব্যাপ্তং মহাভাবুকে। 

বিভ্রদ্ধস্তচতুষ্ট্ং বপুরছে। পাঁদ্ং স্ৃবর্ণোজ্জবলং | 



৫২ ভক্তিলহরী। 

বারংবারমপুর্ববহুষ্কতিপরঃ কৃষ্ণেতি নামোদ্গৃণন্ 

বেলায়াং লবণান্ুধের্নটতি হা! কোয়ং নবীনো যুব ॥ ১২০ 

সাড়ে চারি হস্ত পরিমিত, ও স্থুবর্ণের মত সমুজ্জল, এবং কৃষ্ণ এই 

নামাক্ষর উচ্চারণ করতঃ বারংবার প্রেমোন্মাদের সহিত সিংহের নত 

হু্কৃতিনি্ঠ হওয়ায়, সমুদ্মীলিত সাত্তবিক বিরুতি নিবন্ধন যে ধর্ম ও ক 

এবং পুলকাদি তদ্বারা যগপদ্যাপ্ত দেহ, ধারণ করতঃ মহাভাব বিশিষ্ট এই 

নবীন যুবা লবণান্ুির ষ্ট নৃত্যাতিনয় করিতেছেন, ইনি কে? ॥ ১২০ 

যদাবিত্ভাবোহভূদমলকনকোদন্দীপ্ত-বপুষঃ 

প্রভোঃ শ্রীগৌরস্ত প্রকটিত-মহিন্নঃ কিল তদা । 
রসাম্বাদং প্রেমে! য ইহ ভুবি ছুষ্প্াপমকরোৎ 

স ধন্যো ঘদ্দেবৈরনধিগতপূর্ববং কচনচ ॥ ১২১ 

উদ্দীপ্তপুরট-ুন্দর-দেহধারণকারী ও প্রকটিত-বিবিধ মহিম শ্রীগৌর- 

হরির যখন এই পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়, সেই সময় তাহার দয়া- 

পূর্বক বিতরিত “প্রেমের অতাস্ত দল্লভি রসাশ্বাদ ধিনি করিয়াছিলেন, 

যে আশ্বাদন দেবতা-কর্তৃকও অনাস্বাদদিত-পর্ব অর্থাৎ কোন যুগে কথন 

কোথাও তীহারা প্রাপ্ত হয়েন নাই-_সেই অতি দুল্লভ-রস, শ্রীমন্মহা প্রভূর 

রুপায় ধাহাদের ভাগ্ো স্থলভরূপে লব্ধ হইয়াছে, এই কলিষুগে তাহারাই 

ধন ॥ ১২১ 

অহো স্বাছু স্বাদু প্রতিপদ-স্তধান্বাদ-লহরী- 

মধঃকৃত্য প্রেমানুতমধুরিমোল্লাস-জননীং । 



ভক্তিলহরী । ৫৩ 

কলো জাতা যে নো বিদধতি চ ভক্তিং প্রভূপদে 
মুধ! বিদ্যা তেষামপি জগতি জন্মীপি বিফলং ॥ ১২২ 

স্বাদ হইতেও স্বাছু এবং প্রতিপদে সুধাস্বাদের প্রবাহুকে খর্ব ক”রে, 

প্রেমের আশ্চর্য্য মাধুরীসহ যে আনন্দ, তাহার প্রসবিনী, এমন যে নিরভি- 
সন্ধি ভক্তি, সেই ভক্তি কলিতে জন্মাইয়াও যিনি শ্রীগৌরাঙ্গপদে অর্পণ না 

করেন, তাহার বিদ্যা ও জন্ম সকলই বিফল ॥ ১২২ 

স্থধাবর্ধী যোহয়ং তুমুলহরিসন্কীর্তনময় 
উদ্দেতিত্মানেহ! বিপুল-কলুষাণাং কদনকৃৎ। 

শুভো! নঃ কালঃ স প্রকটিত-স্থনৌভাগ্যনিকরঃ 
কিমু প্রত্যাবন্তিষ্যত ইহ মুহুভূমিবলয়ে ॥ ১২৩. 

সুধাবধি-তুমুল হরিসঙ্কীর্ভনময় যে কাল__আমাদের সকল মহাপাতক 

প্রভৃতির হস্তা হুইয়! এবং সর্বগ্রাকার উত্তম ভাগ্যের প্রকাশক হইয়া এই 

ভূমগুলে উদ্দিত হইয়াছিল, এবছ্িধ সেই কাল আর কি পুনর্বার প্রত্যাবৃত 

হইবে ? ॥ ১২৩ 
শপ সোহা | আপ 

অহ্ং বেদেহধীতী ত্বমন্ুদিনমিথং মনসি যদ্ 

দধদ্দপ্তিং বিদ্যাস্বহহ গরিমাঁণং বিতনুষে । 

পরঃ কস্তে লাভঃ কলি কলুষ-হস্তর্ভবতি তৎ 
প্রভোগৌরস্য শ্রীচরণ-রতিলাভাঘদ পুনঃ ॥ ১২৪ 

আমি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, আমার মত বিদ্বানকে আছে? তুমি 
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প্রতিক্ষণ এবভূত দর্প মনে পোষণ করতঃ বিদ্ধা-বিষয়ক যে গরিমা বিস্তার 

করিতেছ, কিন্ত বল দেখি, তাহা তোমার কলিকলুষহত্তূ-প্রভূবৃর 

শ্রীগৌরচন্ত্রের শ্রীচরণে ভক্তিলাভ হইতে শ্রেষ্ঠতর কোন্ লাভ হইতেছে? 
বোধ হয় পরমার্থ বিষয়ক লাভ বেদাধ্যয়ন হইতে হয় না. সেই রা 

রতিলাভ হইতেই হইতে পারে । ১২৪ | 

জন্রুদ্ধিং দুষ্টীং বিষয়-পরিনিষ্ঠাং বিষধিণো 
মুধা বাদং শান্ত্রেষনিলভবকৃচ্ছং তদপরে । 
পরামাবিক্ুর্ববত্যপি জগতি ভক্তিং প্রভুবরে 

রসশ্চান্যো৷ নাসীছুদিত ইহ গৌরে দ্বিজবরে ॥ ১২৫ 

প্রভুবর গৌরচন্ত্র এই জগতে তক্তিরসের আবিষ্কার করিলে পর, 

বিষয়িগণ বিষয়লিপ্ত ছৃষ্ট! বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডতগণ শান্ত 

বাদবিতও1 বুথ! তর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং যোগিগণ শ্বাসপ্রশ্বাস- 

জনিত কষ্ট ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি অন্ত কোন রস ইহলোকে 

উদ্দিতই হয় নাই ॥ ১২৫ 

অরে ভ্রান্তাঃ শান্তা ভবত বত ভব্যং কলিযুগে 

ন জানীধ্বে কিন্তম্নিখিল-শুভতযোনি-প্রভৃূপদং। 

বিচার্ষ্য স্বস্বান্তে ছুরধিগমতত্্ব-শ্রুতিপথা- 

দতীতং রাধায়াঃ প্রণয়-রসসারং শ্রয়থ রে ॥ ১২৬ 

হে ভ্রান্ত জীবগণ ! শাস্ত হও, গর্ধোন্মত্ত হইও না । বড় হুঃখের বিষয় 
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এই যে, ঘোর ঢ্রস্ত কলিযুগে সেই শ্রীগৌরাঙগচরণদ্বয় £সকল মঙ্গলালয় 
তাহা কি তোমর! জান না? যদি জান! না থাকে, তবে আপন মনে 

: আপনি বিচার করিয়! সেই ছূর্বোধ শ্রুতিতত্বের অত্বীত কোন অনির্বচনীয় 

শ্রীরাধার প্রণয়রসের সার__অর্থাৎ “নিরভিসন্ধিপ্রেম” তাহাকে আশ্রয় 

কর॥ ১২৬ 

মুক্তিঃ পঞ্চবিধা করোতি যদি মে পাণো স্বয়ং সংস্থিতিং 
বাসে বাসববাস্তষু প্রসভমাপদ্যেত তন্নার্থষে | 
রাধাপ্রেমমহারলাদ্যগরিমোদ্গার প্রমোদ্াঞ্চিতং 

সান্দ্রানন্নন্্ধাজনিং কমপি তং নেচ্ছামি গৌরং বিন! ॥১২৭ 

পঞ্চধ! মুক্তি যদি স্বয়ং আসিয়৷ আমার পাণিতলে সম্যক স্থিতিলাভ 

করে, কিংব! হঠাৎ বদি ইন্ত্রালয়ে আমার বসতিলাভ ঘটে, তাহা! হইলেও 

শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ যে মহারস-_তাহার যে শ্রেষ্ঠ গুরুতা তাহার উদগার 

দ্বারা বিশুদ্ধানন্দযুক্ত, এবং স্বয়ং সান্্র আনন্দ নুধার উৎপত্তি ক্ষেত্র 

কোন সেই একমাত্র গৌর ব্যতীত, আমি তাহা ইচ্ছা করি না ॥ ১২৭ 

অরে ভ্রামংন্রামং কলুষময়-সংসার-সরণৌ 
প্রকর্ষং সর্ষ্বেভ্যে। ধনজনম্থতাদেঃ কলয়সি। 

ন দৈবে বা পৈত্রে ন চ বিহিতকন্াদিযু রতিং 

করোঁধি ভ্রান্ত ত্বং ন চ ভজন-নিষ্ঠোইস্তাপি হরে? ॥১২৮ 

নিরস্তর সংসার়-সরণিতে ভ্রমণ করিয়া সর্ব বিষয় হইতে নিজের ধন- 
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জননুত-কলত্রাদ্দির প্রাধান্ত প্রকাশ করিতেছ, কিন্তু অন্ত সকল বস্ুই 
যেন তোমার কাছে খুবই ক্ষুদ্র। না কর দৈব, না কর পৈত্র এবং বিহিত 

কম্মতেও তদ্রুপ বিরত-_ভাল!। সকল কর্ম রসাতলে যাউক ! হে ভ্রান্ত 

হরিভজনে কি তোমার একটুও রতি হয় না? কেবল আহার প্ 

ও মৈথুন বুঝিয়াছ ॥ ১২৮ 

তৃষ্ণর্তাঃ পিতর স্তব প্রতিদিনং গুক্ষেণ ক্টেন হা 
চীৎুকুর্ববস্তি পিপাসয়'বতযুখং বীক্ষ্যাঞ্জলি-প্রাপ্ডয়ে । 
হস্ত ত্বং পরলোক-ভীতিরহিত স্বচ্ছন্দমানন্দতঃ 

সম্পূর্যোদরমাত্মনো ভ্রমসি তচ্চাতুবিধেনান্বহং || ১২৯ 

হে পরলোৌকভয়রহিত ! তুমি দৈব বা আর্য কোন কর্ম না কর, 

কিন্তু ধীহাদের কৃপায় এই পুথিবী দেখিতেছ ব1 দেখিয়াছ, সেই পিতৃগণ 

ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হুইয়া একটু পিওু, ও একটু জলের জন্য, হায় হায় !! 
শ্ুফ-ক-তালু হইয়া “ক জলং ক জলং বলিয়! প্রতিদিন তোমার মুখের 
দিকে চাহিয়া অঞ্জলির প্রাপ্ত্যাশায় চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু ছুঃখের 
বিষয় এই যে, কামিনী-কাঞ্চনে আমক্ত হুইয়! শ্বচ্ছন্দে চর্ব্যা চূষ্য লেহ 
এবং পেয়_-এই চতুর্ধা পেয়ভোজাদারা স্বকীয় উদরপোষণ করিয়া! সানন্দে 
ভ্রমণ করিতেছ ॥ ১২৯ 

অকৈতবপ্রেমপরম্পরাজনি 

প্রসাদ কোটেশ্চ নিকেতনং কলো । 
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বিশ্বগ্যতাং সাঁধুপথানুবর্ভিন! 
ত্য়ান্বহং গৌরপদাম্থুজদ্বয়ং ১৩০ 

_নিরভিন্ধি প্রেমের অনবচ্ছি্ন প্রবাহের উৎপত্তিস্থান, এবং অনস্ত- 
প্রসন্নতার বাসস্থানস্বরূপ যে, শ্রীগৌরাঙ্গচচরণারবিন্দ__তুমি দিবারাত্র সাধু 
পথের অনুবর্তন করতঃ বিশেষরূপে অন্বেষণ কর ॥ ১৩০ 

সৎসঙ্গ বীজোন্ভবশৌরভক্তি- 
কল্পাখ্যবল্ল্যস্কৃরিতা কিমু স্তাৎ | 

আশা পরং তত্র মম্নাশ্রীসেক- 

স্তাং সাঙ্কুরাং চেং কুরুতে হৃদি দ্রোকৃ || ১৩১ 

আমার কঠিন হৃদয়ে কি গৌরভক্তিকল্পলতা অস্কুরিতা হইবে! ষে 

লতা সাধুসঙ্গরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। আমার হৃদয়ক্ষেত্রের বলবত্তা 
নাই, তবে অশ্রমেকই আমার আঁশা-স্থলমাত্র_-এ নয়নজল নিরন্তর 

পতিত হইয়া বদ্দি তাহাকে কোমল করিতে পারে, তাহা! হইলে হঠাৎ প্র 

নয়নবারিধার! তাহাকে হৃদয়ে সাস্কুরা করিলেও করিতে পারে ॥ ১৩১ 
ধস শপ সপ পাপ সপ সপ সপ 

চিত্তভূমিরপি নোর্বরা ততো 
ভক্তিকল্পলতিকান্কুরোদ্গমঃ 

ছুর্ভগস্য নহি সম্ভবেন্মম 

কামমশ্রু-পরিমেকতোপি বা ॥ ১৩২ 

অত্যন্ত অশ্রপাত দ্বারাই বা তাহার যোগ্যত্ব কোথায়? নিশ্চয় আমার 

চিত্তভূমি অনুর্বর! যদি হয়, তবে ভক্তিকল্পবল্লীর উদগম সম্ভাবনাই 
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ব কোথায়? কেন না, একতঃ আমি হতভাগা, তদুপরি ক্ষেত্রেরও 
বলবতা৷ নাই--উভ়থাই অসম্ভব, মরুভূমিতে বৃষ্টিপাতের ন্যায় হয় ত 
আমার সকলই বিফল হইবে ॥ ১৩২ 

আত্মনীনমপি জানতা মহুঃ | 

কৃষ্নাম ন সরুত্বয়োদিতং | 

সঙ্গদোষ-পরিদুষিতাত্বনা 
বিস্বৃতং স্বকরণীয়মত্র রে ১৩৩ 

এই কৃষ্ণ নাম জগতের সর্বপ্রকার মঙ্গলালয় ; স্থতরাং আপনারও 
সর্বথ মঙ্গলকর জানিয়াও, তুমি কুসঙ্গদোষে দূষিতচিত্ত হইয়া! মনুষ্োচিত 
কাধ্য সাধনের জন্য একবারও কৃষ্ণ বলিয়া! ডাকিলে না ॥ ১৩৩ 

ভাবযস্যপি ছুরন্ত মানু 

যদ্ দেব স্থখমাত্মনোহ্ধুনা | 
তত্তদেব পরিণমসন্কটাৎ 

ত্বামথো কিমু সমুদ্ধরিষ্যতি | ১৩৪ 

রে ছুরস্ত মানুষ! এখন যে ষে বস্তৃকে স্বকীয় সুথনিদান বলিয়া 

জানিতেছ, সেই সেই অনিত্য ধনন্থতাদদি তোমীকে ভাবি-সঙ্কট হইতে 

উদ্ধৃত করিবে কি ? ॥ ১৩৪ 

বাল্যে খেলন-কৌতুকার্জবময়ান্ ক্সিপ্ধান্ সখীন্ সাম্প্রতং 

ধিগ্গর্ব্বং ধনধান্যজং য ইহ তান্ বিস্মারয়ত্যভূতং । 
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তৃভ্যং কিং কথয়ামি মোহপটলি স্ফারস্ফ,রচ্ছক্তয়ে 
চিতং যদ্বিকৃতং করোধ্যপি মুহুঃ সাধোরপি দ্রাগ ভূবি ॥ ১০৫ 

বালাক্রীড়া মহোৎসব বিষয়ে যাহাদ্দের সা'রলাপূর্ণ হৃদয় প্রকাশ পাইত, 
সেই সমবয়স্ক মথিগণকেও ভূলহিয়া দেয় যে যৌবন সমুৎপন্ন গর্ব, তাহাকে 

ধিক । হে মোহপটলি! তোমাকে আর অধিক কি বলিব; যাহার' 

প্রভাব চতুর্দিকে বিস্তৃত--কেন না, যে তুমি সহস! সাধুর চিত্তকেও বিকৃত 

করিতেছ, অর্থাৎ ধাহাবা অভ্যাস দ্বার চিত্তসংযম করিয়! ধীরা গ্রণী 

হইয়াছেন, তীহার্দিগের অবিকৃত চিত্তকেও তুমি সহস! বিরৃত করিতে 

সমর্থ ॥ ১৩৫ 

কামং পুরয়তি প্রকামশ্ডভদা সংসেব্যমান। গ্রুবং 

সানন্দং স্থখমৈহিকং ঘটয়তে পারত্রি কথ্চন্বহং | 
আপন্নাংস্রিতং সমুদ্ধরতি ঘ! মাতেব পুত্রান্ হি স 
ভক্তি? কল্পলতা দরাতি নিখিলং বাঞ্কানুরূপং ফলং ॥১৩৬ 

জননী যেমন আপন্ন সন্তানের উদ্ধার করেন, তেমনি প্রভূর শুতদাত্রী 

ভক্তি দেবী, আমাদিগ-কর্তৃক সেবামান। হইয়া, সকল অভিলাষ পুরণ 

করেন এবং এঁহিক পারত্রিক সকল সুথবিধান করেন । অতএব দিবারাত্র 

করলতা-স্বরূপ! ভক্তিদেবী, বাঞ্চান্নুরূপ সকল স্থখই আমাদের প্রধান 

করিতেছেন ॥ ১৩৬ রী 

ত্বদায়ুধিত্বং ত্বগতমখিলসত্তং হরতি যা 
স্থিতা গেছে লক্মীমিব সপদি তাং ভাবয়মি কিং। 



৬০ ভক্তিলহরী । 

কথং তাং কল্যাণীং হরিচরণপদ্মাদর্দসি বা 

,মুহুর্ষৈষ। তন্বী তন্ুমতনুশীর্ণাং রচয়তি ॥ ১৩৭ 
তোমার গৃহে থাকিয়া তোমার পরমাযুর্ধন 'এবং তোমাতে বিদ্যমান 

যাবৎ তোমার বলবীধ্য যে হরণ করিতেছে, তাহাকে তুমি লক্ষ্মীর মত 

ভাৰিতেছ কেন? আর কেনই বা তাহাকে হরিপাদ্পন্ম হইতেও 

মঙ্গলকারিণী বলিতেছ ? যে তন্বঙ্গী তোমার তন্থকে অতিশয় জীর্ণশীর্ণ 

করিতেছে ॥ ১৩৭ 

প্রত্যাখ্যায় মুষ। কুতর্কনিরতান্ ভান্ত্য। মুহুঃ সীদতঃ 

ংসারাখ্যমহার্ণবে নিপতিতানুদ্ধ ত্য কামং ততঃ 

ভিত্ব। মোৌহকলাকলাপমানশং বর্ববর্তি সর্ব্বোপরি 
তৎ প্রেম ক গতং ভূবি প্রকটিতং যদেগীরচন্দ্েণ হা ॥১৩৮ 

মিথা! কুনর্কনিরত এবং ভ্রাস্তিহেতৃক পুনঃ পুনঃ অবসাদষক্ত ও 

সংসারাখ্য ভীষণ সমুদ্রে নিপতিতগণকে সম্পূর্ণরূপে তাহা হইতে উদ্ধৃত 

করিয়া, যাহা অজ্ঞানরাশি নষ্ট করতঃ নিরস্র সর্বোপরি বিগ্বমান ছিল, 

আহা! এই পৃথিবীতে শ্রীমদেগীরচন্ত্র কর্তৃক প্রকাশিত সেই অকৈতব 
প্রেম অধুনা কোথায় গেল? ॥ ১৩৮ 

ধৈর্যযং ধুনোত্যতিবিলোপয়তে মনীষাং 
রোমাঞ্চযত্যপিচ বেপয়ুতে শরীরং 

যন্তেদুশং সপদি নাম জগৎপবিভ্রং 

তদেগীর-পাদকমলে হৃদয়ং নিধেহি ॥ ১৩৯ 
বাহার বিশ্বপাবন নাম, সহসা ধৈর্যনাশ করে, বুদ্ধিলোপ ঘটায়, এবং 



তক্তিলহরী । ৬১ 

শরীরকে পুলকিত ও কম্পিত করে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর পাদপন্ে 

হদ্বয়কে স্থাপিত কর ॥ ১৩৯ 

ভবৌষধং ভব্যমুদারভ'বা? 
প্রকামরাগান্ডভজনীয়মেব । 

ন যে প্ং গৌরগুণান্থুরাশে- 
ভজন্তি ভক্ত্য! ভূবি ছুর্ভগান্তে ॥ ১৪০ 

এই পৃধিবীতে উদ্ারভাব বিশিষ্ট হইয়া ভবরোগের ওষধি সরর্বমঙ্গলা- 

লয় ও ভঙজনার্হ এরগৌরগুণসাগরের পাদপন্ম যাহার! ভক্ভিপুর্ব্বক না 
ভজিল, তাহারা ছূর্ভাগ্য ॥ ১৪০ 

সন্ভিঃ সহ প্রথমবাসরুচিং বিধায় 

সদ্বদ্ধিযৌনিমনুবন্স্রখাং নিকামং 

রাগাত্সিকাং বিমলভক্তিমথা ত্নীনাং 

গ্রীগৌরপাদদকমলেহর্পয় সানুরাঁগং ॥ ১৪১ 

প্রথমতঃ নাধুদ্দিগের সহিত বাসের ইচ্ছা রচনা করে, উত্তম বুদ্ধির 

প্রনবিনী এবং পরিণামস্ত্রথা, আপনার হিতকারিণী সেই রাগানুগা! বিমল- 

উক্তিকে, শ্রীগৌরপাপদ্মে অনুরাগের সহিত অর্পণ কর ॥ ১৪১ 

দুস্তর্কোপহতা'মলীমসধিয়ো। যে বৈষ্ণবদ্ধেষিণঃ 

সৎদিদ্ধান্ত-নভন্বতা সপদি তে সন্তাড়িত৷ ধূলিব। 



৬২ ভক্তিলহরী । 

যেষাং চিত্তমনর্গলোদ্ধতি-মহা গর্ববান্ধতামাগতং 
_ গৌরেণ প্রণয়াম্পদীকৃতমদস্তেষাঞ্চ তৎ প্রেমতঃ ॥ ১৪২ 

'অদন্দিগ্ধ-সিদ্ধান্তবাধুদ্ধারা গৌরচন্দ্র কর্তৃক ধূলির ন্যায় তাহারা হঠা 

বিতাড়িত হ্ইয়াছিল। ঘাহাদিগের চিত্ত বুথ ওদ্ধত্ঘ্বারা গর্বান্ধতা। 

প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের সেই চিত্ত--স্রীগৌরচন্দ্র কর্তৃক শ্বকীর : 

প্রেমদ্বারা সহস! নিজ প্রণয়াম্পদীভূত করিয়াছিলেন ॥ ১৪২ 

যে সকল বৈষ্ণব-ছ্বেষি-মপিনচিত্ত:বাক্তি,কুতর্কদ্বারা উপহত লা 

বিদ্বাংসঃ প্রতিভান্বিতা? সপদি যে বাদানুবাদে রতা! 

গর্ববান্ধাঃ কুলগোৌরবান্ধিতধিয! ষে কৃ্ণবিদ্বেষিণঃ 
যে জাতাঃ কলিরালভূত্যসনিভাস্তেষাং হুদি স্থাপনাৎ 

প্রেন্ঃ সারসিকস্ত কম্তচিদনেনীপাদিতং তন্ময়ং ॥ ১৪৩ 

যে সকল বিদ্বান্ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ জন্ত তদ্থিষয়ক প্রতিভান্বিত 

হইয়! সহদ!' বাদবিতগ্তান্ুরক্র এবং কুল গৌরব দ্বারা অন্ধিত-বুদ্ধি স্থতরাং 

বিগ্ভানিবন্ধনও গর্ধান্ধ, অতএব কুষ্ণদ্বেষী ও কলিরাজের প্রির-ভৃত্যম্বরূপ 

হইয়া “আমি ব্রাঙ্গণ ও মহাপগ্ডিত'” এইরূপ বাকোর দ্বার যাহারা 

শকী্ চিন্তকে গর্বদূধষিত করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, তাহাদের সেই 
চিত্তে কোন এক অনির্বচনীর সারসিক প্রেমের স্থাপনাহেতু ইহা কর্তৃক 

সেই চিত্ত, প্রেমময় কৃত হইয়াছিল ॥ ১৪৩ 

কদন্বকুস্ুমাকৃতিস্ফ,রদমন্দরোমোদগমং 

প্রতপ্তকনকোৌজ্জ্বলদ্যুতিকদম্ঘমন্দীপিতং | 



ভক্তিলহরী । ৬৩ 

বপুর্ললিতভানুজাবিরহুমাধুরীধোরণং 
দধন্নটতি পাবনঃ প্রভুবরঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৪৪ 

স্থললিত-বুষভান্ু-স্তার বিরহজাত-মধুরিমবাহি, অতএব সত্বোদ্ভব- 

হেতু কদন্ব কুম্থমাকার তুল্য স্ফত্তি পাইতেছে সুন্দর উন্মুখ লোমাবলি 
যাহাতে, এবং উত্তপ্ত স্বর্ণের স্তাঁ় উজ্জল কান্তি সমূহ দ্বারা সন্দীপিত যে 
দেহ, তাহা! ধারণ করতঃ প্রভৃবর শচীনন্দন জগৎ পবিভ্রকারী হইয়া নৃত্য 
করিতেছেন ॥ ১৪৪ 

০ 

মাত স্লিহ্যতি নো পিতাঁপি সহসা বৈগুণ্যমালম্থতে 

পুত্রঃ কুপ্যতি নিন্দতি প্রতিপদ বৈষুখ্যমাশ্রিত্য রে । 
ভীমন্্রকুটিমকটাক্ষবলিত! কান্তাপি নালিঙ্গতে 
নশ্মৈ তদ্বিজহীহি বিভ্তম্নচিরাঁচ্চিত্তং হর স্থাপয় ॥ ১৪৫ 

যে ধনের জন্য জননী বীতন্নেহা হয়েন, পিতাও হঠাৎ বৈগুণ্য 

অবলম্বন করেন, পুত্র কোপ করেন এবং পদে' পদে বৈষুখ্াশ্রয় করিয়া 

নিন্দা করেন। ভীষণ অবজ্ঞার সহিত কটাক্ষযুক্তা হুইয়!' ভার্যাও 

আলিঙ্গন করেন না। যেঅর্থে এতাদৃক্ অনর্থোৎপত্তি হয়, তাহাকে 
শীপ্ব তাগ কর 'ও তোমার চিত্ত সেই গোপীর চিত্তচৌর গৌরহরিতে 
স্থাপিত কর ॥ ১৪ ৫ 

যট্মৈ তে কলয়ন্তি বিপ্রি়মহো। পিত্রা স্বয়ং বাহ্ধবা 

ভ্রাতা বৈরিতয়া৷ বিচিভ্রখলতা ধত্তে হি চিত্তে মুহুঃ | 



৬৪ তক্তিলহরী। 

কান্তাতৃত্যস্থতাদযোহপি সহসা বৈরিত্বমাবিভ্রতি 
্বার্ধায়াপ্রতিমাত্বনে বয়মলং তস্যৈ নমন্ধুন্মহে ॥ ১৪৬ 

যাহার জন্ত জ্ঞাতিগণ পিতার সঙ্গে মিলিত হইয়া বিপ্রিয়াচরণ কর 
থাকেন। এবং ভ্রাতা শক্রতার সহিত অভ্ভুতখলতা চিত্তে পোষণ 

করেন। ভাধ্যা পুত্র ভৃত্য প্রভৃতি হঠাৎ শকত্রতা-ধারণ করেন, 

সেই অন্ুপম-স্বভাব স্বার্থের উদ্দেশে মুহুমুহুঃ আমর! নমস্কার 
করিতেছি ॥ ১৪৬ 

উদদীর্ণরতিমাধুরীস্ক,রিতচারুভাবোন্মদঃ 
কলিপ্রভবকল্মষদ্ধিরদভীতিহস্তা হরি? | 

নিজপ্রিফতয়। মু! কলিভুবাং হৃছুল্লাসয়ন্ 

নিসর্গকরুণার্্রহৎপুরটহ্থন্দরো নৃত্যতি ॥ ১৪৭ 

উদ্গত হইয়াছে রতি সম্বন্ধিণী যে মাধুরী ততদ্দারা স্কুরিত হইয়াছে 

মনোহর যে ভাব, অর্থাৎ প্রেমান্কুর, তদ্িষয়ে প্রমোষ্ববিশিষ্ট, এবং 

কলিজাত পাপ হস্তীর ভয়হস্ত! স্বস্₹ং সিংহোপম, এবং কলিসঞ্জাত জীবের 

হৃদয়কে নিজপ্রেম দ্বারা সানন্দে উল্লমিত করতঃ, স্বাভাবিক দয়াদ্রমানস 

স্বর্ণকান্তি হন্রি নৃত্য করিতেছেন ॥ ১৪৭ 

প্রমাদকলিতা স্বধীপ্র(থত-মায়য়া সঙ্গত। 

বিহায় যদি তৎ্পদং কলিমলাপহং ভ্রাম্যথ । 



তক্তিলহরী । ৬৫ 

কথং বরভয়াতদা সরভসং ভবেনিক্কৃতিঃ 

সদা বিপথগামিনো। ভবত সাবধানাস্ততঃ ॥ ১৪৮ 

অনবধানতা-দ্বার। প্রকটিত নিজ বুদ্ধি, এবং তন্বারা বাক্ত মায়! দ্বারা 

মিলিত হইয়া, নিজহিতত স্বরূপ কলিমলাপহ তাহার, অর্থাৎ হরির চরণ 

ত্যাগ করিয়! ভ্রান্তবৎ সংসার পথে যদি ভ্রমণ কর, তাহা হইলে কি করিয়! 

সহসা সেই দুরন্ত কলিভয় হইতে মুক্ত হইবে? হে বিপথগামিগণ! 

এখনও সাবধান হও ॥ ১৪৮ 

আত্মজ্ঞানসদূক্ বদন্তি কিল যং বৈদান্তিকা ব্রান্মণাঃ 

সত্যং সত্বময়ং প্রধানপুরুষং ব্রহ্ম ্ বরূপং মুহুঃ। 

নব্যাঃ কিন্তু বয়ং তমেনমসকু প্রোতগুহেমছ্যতিং 

মাধু্্যৈকরসং নবীনবয়ূসং গৌরাঙ্গমেব স্তমত ॥ ১৪৯ 

বেদাস্তবিদ্বাঙ্ষণগণ যে সত্বগুণময় সত্যাত্মক প্রধান-পুরুষকে ব্রঙ্গ- 

স্বরূপ__অর্থাৎ আরুতি শুন্ত আকাশের ন্ায় সর্বঘটে বিদ্যমান বলিয়া 

থাকেন, সেই তাহাকে নব্য আমরা শত সহশ্রবার মাধুর্ম্য একমাত্র রস 

হইয়াছে যাহাতে, এবং নৃতন বয়স ধা”র, সেই উত্তপ্তকনক-কাস্তি 

গোৌরাগ্গকে স্তব করি ॥ ১৪৯ 

অরে মিথ্যাতকৈস্ত্বমিহ কতি কালং প্রভূবরং 

পরং সান্দ্রান্তোদৈরবিমিব মুহুঃ সম্বরয়ূসি | 
অসাধ্যে সাধ্যত্বং কলমিতুমনাঃ সাধয়মি যদ্ 

জিঘ্বক্ষা পাণিভ্যামিব তব বিধোস্তদ্দিবিধদঃ॥ ১৫০ 



৬৬ ভক্তিলহরী ৷ 

স্বীকার করিলাম তুমি একজন প্রতিভাসম্পন্ন তাক্িক! কিন্তু তুমি 

কত দিন আর নিবিড় জলদঘট। দ্বার! হুষ্যের ন্যায়, মিথ্যা তকজাল-দ্বারা 

মহামহিম গ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রকে সম্থরিত করিবে । এই অতীব অপাধা বিষ 

সাধ্ত্ব সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়1, যাহা করিতেছ,তাহা! তোম'র গগন 

চর বিধুকে হস্ত দ্বারা ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করার সায়, কেবল বিড়ম্বনা 

মাত্র এবং অনর্থ শ্রমাবসায়ী ॥১৫০ 

মনোরমতন্ুছ্যতিস্ফ,রদমন্নসান্দ্রচ্ছটা- 

সলীলনুবিড়ম্থিতামলম্থধাংশুকো টিশ্রিয়!। 
কলৌ প্রভুবরেণ স্প্রবলপাপবিন্ধযাচলঃ 

স্বযং ঘটভূবেব হানমিতমস্তকে! দ্রাকৃকৃতঃ ॥ ১৫১ 

মনোহরতন্ুর শোভা হইতে স্ফুরিত উত্তম যে নিবিড় ছটা, তদ্দার' 
অনায়াসে বিড়ম্বিত হইয়াছে ষতকর্তৃক শির্মলচন্দ্র-কোটির শ্রী, এতাদৃশ 

প্রভুবর কর্তৃক অগন্ত্যবৎ প্রবল পাপরূপ বিন্ধাপর্বত সহস1 কলিতে নমিত- 

ম্স্তক কৃত হইয়াছিল ॥ ১৫১ 

নন্নাম রোগমখিলং কিল হন্তি কৃষেঃ- 

ত্যুচ্চারিতং সকৃদপি প্রচুরানুরাগৈঃ | 
তস্থ্যাত্র ছুঃখমিতি মে প্রতিভাতি নিত্যং 

নাম্মি প্রসহা বত তৎপ্রণয়ানুরক্তঃ ॥ ১৫২ 

প্রচুর অন্গুরাগের সহিত-“ধাহার কৃষ্ণ এই নামটা উচ্চারিত হুইয়াই, 
নিশ্চয় অশেষ রোগহনন করে, ইহা জানিয়! শুনিয়া ও এই ব্রিতাপ-বেষ্টিত 



ক্তিলহরী । ৬৭ 

সংসারে যে আমি সহসাই তাহার প্রণস়্ান্ুরাগী হইতেছি না, এইটাই 

সেই হতভাগা আমার নিত্য ছুঃখরূপে জাজল্যমান হইতেছে ॥ ১৫২ 

অভ্যস্তং বিধিবোধিতং বহুবিধং শান্ত্রং যদর্থং ময়। 

তত্তাবদ্বিপরীতমেব নিয়তেদে 1যাদ্ভূবাঞ্জস। 
যন্ম/ছুজ্মিতবাসনেন বিহিতো৷ রাগে! ন গোৌরা্চনে 
শাস্ত্রাভ্যাসফলং মদীয়মগমন্তর্ভিং বিন। ব্যর্থতাং ॥ ১৫৩ 

যে জন্ত খধি-প্রণীত বহুবিধ শাস্ত্র আমি কণম্থ করিলাম, ভাগ্যদোষে 

বাস্তবিকই সে সমুদ্র আমার বৈপরীত্যলাভ করিল। যেহেতু এই 
ভীষণ কলিতে মৎকর্তৃক বাসনাশূণ্য হইয়! শ্রীগৌরাচ্চনে অনুরাগ বিহিত 
হইল না, দেই জন্য নিশ্চয়ই শাস্ত্রাভ্যাসের ফল, ভক্তি-ব্যতীত আমার 

সকলই বিফল ॥ ১৫৩ 
সপ ৯ পিািপপা আপা সপ স্পা পা 

সম্যঙ নাম হরে ত্বদীয়মমলং তুণ্ডোৎসবেনান্ত মে 
ধামেন্দীবরমঞ্জলং প্রথয়তি প্রোদ্দামনেত্রাঞ্জনং | 

'শীকাীণকলাশ্রুতৌ বমতি তে পীযুষধারা শ্রিষ্বং 
্বান্তে শান্তিধুরাং তনোতি মধুরাং লীলাপি কাং নির্কৃতিং ॥১৫৪ 

হে হরে! তোমার নির্মীল নাম, যেই বদনে উচ্চারণ করি, তখনই 
সমাক প্রকারে বদনানন্দের সহিত তোমার ইন্দীবরসদৃশ মনোক্ঞ- 

স্টামলকাস্তি' আমার লোচনাঞ্জন অর্থাৎ নেত্রে এক প্রকার শৈত্য 
বিস্তার করে। তোমার বংশীধবনির সামান্ত একটু অংশ, 

কিংবা গীতিলহরী, তাহাও আমার শ্রতিকূহরে অমৃতধার। ঢালিয়া দেয়, 



৬৮ তক্তিলহরী । 

এবং তোমার বিশ্ববিমোহিনী লীলা চিন্তে কোন এক প্রকার অনির্ব5নীর 

শাস্তিবাহিনী মধুর গ্রীতি বিস্তার করতেছে ॥ ১৫৪ 

ময়ি স্বার্থান্ধান্তে গলিতরতয়ঃ স্থ্যর্যদি পুন- 

বত ভ্রাতা মাত! স চ জনয্বিত ন্লেহরহিতাঃ | 
ততঃ কিং কর্তব্যং হরিপদম্বতে কাপি ন গত্ি- 

য়া যত্ত্বাদ্ধাধ্যং তদিদমতিমাত্রং জগতি যহ ॥ ১৫৫ 

স্বার্থান্ধ তাহারা যদি আমাতে বিগলিতানুরাগ হইয়৷ ভ্রাতা মাতা 

এমন কি পিতাও বীতন্গেহ হয়েন, তাহ! হইলে আমার কি কর! উচিত ? 

বোধ হয় হরিপদ বাতীত আর কোথাও আমার গতাস্থর নাই। যেহেড 
জগতে সাধুজন সকল সহায়হীন হইয়া, যাহ! একান্ত আশ্রয় করেন, 
তাহাই সযত্রে আমার অতিমাত্র ধাধ্য হইয়াছে, তথ্বতীত কিছুই 

নাই ॥ ১৫৫ 

ভ্রমস্তি স্বার্থাদ যে প্রতিনিয়তবিভ্তান্ধিতধিয়ঃ 

সমন্তা্তে সর্বেবে মম বিপুলবিদ্বেষিণ ইহ। 

অসম্ভাব্যং চিত্তে বিকৃতিভরমুপাদ্য মহ! 

নয়ন্ত্যেতে যন্মান্নিকৃতিময়নংসার-নিরয়ে ॥ ১৫৬ 

প্রতিনিয়ত ধন জন্য অন্ধিত বুদ্ধি হইয়া যাহারা স্বার্থ হেতু আমার 

চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, তাহারা আমার ভীষণ শক্র, যেহেতু 

আমার নিতান্ত স্বস্থ ও এরসন্নচিত্তে ইহারা সহসা নিরতিশয় বিকার 
উৎপাদন করতঃ যাতনাপুর্ণ সংলার্-নরকে পাতিত করে ॥ ১৫৬ 



[| ৬৯ 

প্রমোদশতসঙ্গমে পথি মহাপ্রভৃখ্যাপিতে 

মহোজ্জবলরসাত্বিকে শ্রবণকীর্তনানন্দিতে | 
নিমজ্জয় মনঃ পদ্দে প্রবলতাপছ্ঃখচ্ছিদ্ি 

প্রকামস্থখদে শচীতন্ুভবস্থ ভব্যেপি চ ॥ ১৫৭ 

বিশুদ্ধ হর্যাতিশয় মিলিত, এবং শ্রবণ কীর্তন-জনিত আনন্দ দ্বার! ব্যাপ্ত, 

এমত যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভৃখ্যাপিত উজ্জল রসমক্ন পথ, যাহা! প্রবল 

ত্রিবিধ তাপজড়িত ছুঃখের ছেদক, তাহাতে সুখ পূর্বক মনকে নিমজ্জিত 

কর। আরও সেই সমস্ত দুঃখের মহোৌধধের স্বরূপ পথের আবিষর্তা 

যিনি, পেই শচীনন্দনের মঙ্গলময় পদেও এ সঙ্গে মনকে নিমজ্জিত 

কর 0 ১৫৭ 

অনুক্রোশাদ্ যস্থ প্রচলতি চ পঞ্ভ্যামবিরতং 

সদানন্দং দেহী যদনুকৃপয়! চ প্রলভতে । 

ক্ষিণোতি প্রারন্ধং ননু যদভিধানং কথষতাঁং 

পরং ব্যর্থং তেষাং তমিহ খলু জন্মাৎপ্যতজতাং ॥ ১৫৮ 
ধাহার করুণাহেতু জীব পদদ্বয়ে ভর করি! চলিতেছে, এবং যাহার 

কুপায় জীব সদা আনন্দ লাভ করিতেছে, ধাহার পবিত্র নাম-কথ কদিগের 

নিশ্চয়ই প্রারন ক্ষীণ হইতেছে। ইখস্ভৃত গুণশালী সেই গৌরগুণমণিকে 

যাহারা না ভজে, তাহাদের জন্মই বৃথা ১৫৮ 

বিচিন্তয়সি যং মুহুঃ স্বজন ইত্যহো মায়! 

সকিং ভবতি তে ক্ধচিনিজজনে। বদেতি ধ্রুবং ॥ 
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যদেব নয়তি দ্রুতং কিল ভবাব্িপারান্তরং 

স্বকীয়ুমিতি তদ্ধরেশ্চরণপন্কজং ভাবয় ॥ ১৫৯ 

মায়ামুগ্ধ হইয়! বাহাকে তুমি নিজঙ্গন বলিয়! পুন: পুনঃ ভাবিতেছ 
তুমি নিশ্চয় করিয়া ইহ! বল দেখি যে,সে তোমার কখন আপনার কিনা! 
যখন অন্তিমকালে তোমার সঙ্গী কেহ নয়, তখন সে আপনার কিসে? 

যে বস্ত আদিতে মধ্যে ও অন্তে তোমার সহচর, অর্থাৎ অন্তিমকালে যাহ! 

তোমাকে সুতুস্তর ভবান্বুধির পরপারে অতি শীঘ্র লইয়! যায়, সেই হরি- 

চরণপন্মই নিজের সর্ধন্ধ ইহাই চিস্তা কর ॥ ১৫৯ 

অসংশযং ভব্যভবার্ণবাঁতরং প্রবং ব্রিতাপাত্মককৃচ্ছ,বাঁরকং। 

কলোৌ হি গৌরস্য মহাকৃপানিধের্গহাণ রে নামভবদ্রমুত্তমং॥১৬০ 
সন্দেহ-রহিত ও মঞ্গলময় ভবপারের সল এবং খ্রিতাপজনিত কষ্ট" 

নিবারক ও তমোনাশক এবং জন্মবারক, সেই কৃপানিধি শ্রীগৌরচন্দ্রের 

পবিত্র মধুর নামটা এই কলিতে গ্রহণ কর ॥ ১৬০ 
পাপা শি স্প্পাপীশাাটাস্পাপিলশেীাপিশীিপিস্পপা সপ পাপা পপা পিপাপ্সস্পসপসসপপা মস পপ ৬০ 

কুটুন্বরক্ষার্থমথো সমুদ্যতা 
কুকাধ্যজাতং ক্রিয়তে ন কিং তয় | 

নকেহপি তে তৎফলভাগিনে! ভব- 

স্ত্যলং নিবর্তৃস্ব ধিয়া বিচিন্ত্য তত ॥ ১৬১ 

পুত্রকলত্রাদির ভরণ পোষণার্থ তুমি কোন্ বিধিবিগহিত কর্ম ন! 

করিতেছ ? যত কুকার্ধ্য তাহাদের জন্ত তুমি কর না কেন, কিন্তু সেই 

সকল কুকার্যের ফলভোগ তাহারা কেহই করিবে না, অতএব বুদ্ধি দ্বারা 

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হও3 ॥ ১৬১ 
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গৃহাঁণ শীঘ্বং শরণং শচীস্বত- 

পদে বিপন্তভেভয়মেব যাস্যতি | 

কলে হি নান্যদ্ধিতমাত্মনে। জনে 

বিনা হরে? প্রেমরসানুশীলনাৎ ॥ ১৬২ 

পদে পদে এই সংসারে বিপন্ন হইয়াও তোমার জ্ঞানোদয় হইতেছে 
ন।। সেই শচীনন্দনের চরণে শরণাপন্ন হও, এই ক্ষণেই বিপত্তির ভয় 

দর হইয়া যাইবে । যেহেতু সেই কলিপাবনাবতার মহাপ্রভু কর্তৃক 
প্রকটিত কপ্গপ্রেমের অনুশীলন ব্যতীত এই জগতে ভীষণ কলিকালে নিজ 

মনুষ্যজন্মের হিত অন্ত কোন স্থান হইতে, দ্বিতীয় কোন উপায়-দ্বার' 

হইতেই পাবে না ॥১৬২ 

নিজং চরিত্রং পরিতো! বিচাধ্য ত- 
নিরাবিলত্বং প্রথমং বিধীয়তাং । 

পরাপবাদেন দিনং নয়ন্তি যে 
ন তে কৃচিদেগীরপদাজমাপ্র,যু ॥ ১৬৩ 

তুমি প্রথমতঃ বিচারপুর্বক চতুর্দিক্ দেখিয়া! নিজ চরিত্র নির্মল 

কর, পরনিন্দা করিও না। কারণ যাহার! নি্র্া, সুতরাং পরনিন্দা 

দ্বারা দিনযাপন করে, তাহারা কখনই শ্রীগৌরচন্দ্রের পাদপত্ম পাঁইতে 

পারে না ॥ ১৬৩ 

স্থখং যতস্তে ভবিত! ত্বমাত্মনো 

মনাউন জানাসি.কলৌ তদঞ্জসা। 
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হরে; কথাভিবিমলাভিরুত্মং 
সতাং প্রসঙ্গাদ্ধি জনুঃ স্বসিধ্যতি ॥ ১৬৪ ূ 

এই কলিতে যন্ধারা তোমার সুখ হইবে, বাস্তবিক তুমি তাহা 

সামান্তাকারেও জান না। যেহেতু সাধুদিগের সংশ্রয় করিলে বিমল হরি 
কথ! শুনিতে পাওয়। যায়, স্বুতরাং তদ্দারা তোমার মনুষ্য জন্ম তমোরহিত 

হইয়া সুন্দবররূপে সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ১৬৪ 

যন্নাম প্রবলামসঙ্ঘদলনে ভব্যং মহাভেষজং 

ংসারার্ণবভীমভঙ্গতরণে নিস্তারবীজোপমং । 

নুণাং যদ্গুণকীর্তনং তরণকৃদদবর্বারতাপত্রয়াৎ 
তদেগীরস্ত গুণার্ণবস্য মহিম। ব্রহ্মা্দিভিগীঁয়তে ॥ ১৬৫ 

ধাহার নাম প্রবল রোগ সমূহের দলনে' মঙগলময় মহৌষধ, সংসার 
সাগরের ভীষণ-তরঙ্গোত্তরণে নিস্তার-বীজতুলা, যে নামের গুণকীর্ভন, 

ুর্বার তাপত্রয় হইতে ত্রাণকর্তৃ, সেই গৌরন্ুনদরের মহিম বঙ্গাদি-দেব- 
গণ কর্তৃক গীত হইতেছে ॥ ১৩৫ 

নিধেয়মন্ুরাগতঃ শ্জনসঙ্গতে। নির্্লং 

দুরন্তবিষয়ান্মনঃ প্রতিনিবর্ত্য গেঁরে হরে | 
কলাবিতরকম্ম্রণাং স্থিরধিয়! পরিত্যাগ্রতো 

বিষ্ৃশ্য পরিগৃহ্যতাং সপদি গৌরভক্তিত্তয়া৷ ॥ ১৬৬ 

পরম হরিভক্তদিগের সঙ্গ হেতুক নির্ল মনকে, হুষ্ট ব্ষিয় হইতে 

আকৃই করিয়া,_অর্থাৎ তাহা হইতে নিবর্তিত ক'রে, অনুরাগের সহিত 
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শ্রীগৌরহরিতে নিহিত কর। এবং ইতর কম্ধ সকলের ত্যাগ করিয়া, 

তুমি গ্থিরবুদ্ধি হ'য়ে বিবেচনা পূর্বক সহসাই শ্রীগৌর-ভক্তির পরিগ্রহ 
কর। কলিতে অন্ত উপায় নাই ॥ ১৬৬ 

অশেষমহিমস্ষ,রন্মধুরমাধুরীধোরণাং 
হ্বচারুগুণরাজিসন্বলিত-কৃষ্ণভক্তিশ্রিয়ং | 

পবিভ্রহরিনান্সি নির্ভরকুতুহুলং বিভ্রতো 

বিহাপিতৃরলং পদং ভজ শচীন্ততস্যান্বহং ॥ ১৬৭ 
অশেষ মহিমসহ-পরিস্ফ,রিত মধুর রসের মাধুরীর বহনকর্রী, এবং 

মনোহর গুণসমূহ মিশ্রিত যে কৃষ্ণতক্তিরূপ সম্পত্তি, তাহার দাতা এবং 

পবিত্র হরিনাম কীর্তনে অতিশয় আনন্দিত সেই শচীনন্দনের চরণ 

দিবারাত্র ভজ ॥ ১৬৭ 

অতীববিনয়স্ফ,রৎস্থজনশিক্ষণায়াঞ্জসা 

ব্রতং সদনুমোদিতং দিবিষদাং যুহুছুল্লভিং | 
কটুভ্তিমপি শৃণ্তাহবিক্ৃতচেতস! ছুঃসহাং 
তথাপি কিল যেন নোজ্বিতমথা ত্বভক্তি প্রদং ॥ ১৬৮ 

অতাত্ত বিনরযুস্ত যে সঙ্জনের শিক্ষা, তজ্জন্ত বাস্তবিকই ধিনি দেব- 

দুল্লভি সঙ্জনান্ুমোদিত, নিজভক্তি প্রদ ব্রত, ধর্মধ্বজিগণের বহুবিধ কটু- 

বাক্য যাহ! অন্ত লোক সহা করিতে পারে না, তাহা অবিকৃতচিন্তে শ্রবণ 

করিয়াও ত্যাগ করেন নাই । অর্থাঙ জীবতারণের জন্ত ধৈর্য্য সহকারে 

যেনিয়ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং অমানী হইয়া সাবধানে রক্ষা 

করিয়াছিলেন ॥ ১৬৮ 
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অপূর্বববিনযোল্লসন্মহিমকোটিভিঃ সঙ্গতাং 
সমুজ্বলরসম্ফ রম্মধুরমাধুরীধোরণাং | 

প্রমোদজননীমথে। ললিতলীলয়োদ্ভাবিতাং 

প্রদাতুমিহ যঃ কলাববততাঁর ভক্তিশ্রিয়ং ॥ ১৬৯ 

অদৃষ্টপূর্ব-বিনয়ভূষিত-মহিমা বলিত্বারা মিলিতাঁ, এবং উজ্জ্লরসসন্ভব 

সুললিতমাধূর্ধ্যবাঁহিক1, বিমল আনন্দের প্রদবভূমি এবং মধুরলীলা- 
দ্বারা উদ্ভাবিত, নিজ তক্কিরূপ সম্পত্তি দান করিবার জন্ত ধিনি কলিত্তে 

এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১৬৯ 

অপসৎসঙ্গীৎ কামং বিমলহৃদয়াণ।মপি হঠাদ্ 
. বিকারস্য ছায়! হৃদি ফলতি কাপ্যদুভতরা । 

প্রসাদঃ সৎসঙ্গাম্মনসি চ তথা কশ্চন ভবে 

ততস্ত্বং সঙ্গে রচয় বসতীচ্ছামনুদিনং ॥ ১৭০ 

অনংসঙ্গ জন্ নিশ্মন হৃদয়াদগের হদয়ে ৪, কোন এক প্রকার বিচি 

বিকারের ছায়া সহসা! সবিশেষ প্রতিফলিত হয়। আবার সাধুসঙ্গ জন্ 

সেইবপ বিনয়াত্মক এক প্রকার প্রসম্নতা পূর্ণ কোন অনির্বচনাকর 

নবভাব আপিয়া উপস্থিত হয় । অতএব সংসঙ্ষে বসতির বাঞ্ত। মনে 

নিরন্থর কর ॥ ১৭০ 

রাধা প্রেমনিরাবিলং যদ্দ মন? কিং নিত্য কম্মাদিভি? 

কিং তস্যাত্র ভূবি প্রয়োজনমথ জ্ঞানেন যোৌগেন বা | 
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তীর্থাদিত্রমণং মুধা! যদি পুনদিক্ট্য। হৃছুন্মাদিনী 

প্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভৌ কলিযুগে ভক্তিঃ সমুন্মীলতি ॥১৭১ 

শ্রীরাধার প্রেমদ্বার যদি চিন্ত নিশ্দ্রল হয়, তবে নিতাকর্ম্ম সন্ধ্যাদি 

বারা কি হবে? বল দেখি! তাহার যোগ কিংবা জ্ঞান কিংবা অন্ান্থ 

কার্যেই বা কি প্রয়োজন? তীর্ঘভ্রমণপ্রততিও মিথ্য!, বাস্তবিক 

যদি ভাগ্যবশতঃ এই কলিঘৃগে শ্রীগৌরাঙগ মহা প্রভৃতে হৃদয়োন্মাদিনী 

ভক্তি উন্মীলিত। হয়েন, তাহা হইলে পুথিবীতে মনুঝোর তাহ! হইতে 

আর শ্রেষ্ঠতম লাঁভ কিছুই নাই ॥ ১৭১ 

বতরতি ভুবি কৃষ্ণে যন্ন লোকৈরুপেতং 
তদধিগতমপুর্ববং গৌরচন্দ্র-প্রসাঁদাৎ | 

মধুরমধুরভাবোন্মীলিতানন্দ কন্দং 

নিজমহিমবিকাশং প্রেমমাধুষ্যপুরং ॥ ১৭২ 

পুর্ব্বে দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণাবতাঁর হইলে, জগদ্ধাসিজন বাহা ন' 

পাইয়াছিল, কলিষুগে ভীবতারণ-্রীমন্সহা প্রহু-গৌরাঙ্গ-প্রসাদাৎ সেই 

অনান্বাদিতপূর্ব্ব মাধুর্্যপূর এবং নধুর হইতেও মধুর-ভাবদ্বারা-প্রকটিত 

হইয়াছে আনন্দের নবাস্কুর যাহাতে, এমত নিজ মাহমরাজির বিকাশক 

সেই অপুর্ব প্রেম, তাহার! অনায়াসেই প্রাপ্ু কহ হলেন ॥ ১৭২ 
সপ শপ শশী -শাশাশ ০ তা এত পাটি শশী 

এ পপ পাপ পপ পাপা পা সা পশলা পা পপপিপপপ্প্াপাীপীপস পপি পাশ শী তত তিনি 

তৃণাদপি স্থনীচতামধিগত? স্বয়ং বৈষণবে 

বিধেহি সুসমাদরং লসদকৈতবশ্রদ্ধয়া। 

প্রমোরদলহরীপরিস্ফ,রিতগৌরভক্তিং দধদ্ 

ভজাঙ্গ শুভনঙ্গতস্তদমলা্বিপদ্মং মুদ। ॥ ১৭৩ 



৭৬ ভক্তিলহরী ৷ 

তৃণ হইতেও নীচতাশ্রন করতঃ স্বয়ং অকপটশশরদ্ধাদ্বারা হরিভক্তজনে 

নিরতিশয় সমাদর কর। পশ্চাদানন্দ-লহরীদ্বারা-সমুল্লসিত-প্রীগৌরভক্তি- 

ধারণ করতঃ ফলাভিসন্ধি-রহিত হইয়! কল্যাণ প্রদ সঙ্গাশ্রয়ে হর্ষের সহিত, 

সেই গৌরপাদপল্ম ভজ ॥ ১৭৩ 
সশীলাপীশাশীশি 

যদীহ করুণালসত্প্রভৃকটাক্ষপাতেন তত- 

পদং শরণমিচ্ছলি প্রকৃতবৈঝ্বাংস্তরং ভজ। 
বতস্তদন্ু কম্পয়৷ বিমলভক্তিসম্পা্দিনীং 

রতিং হি তনুতে দ্রুতং স্জনসঙ্গতিঃ কাঞ্চন ॥ ১৭৪ 

তুমি যদি এই জগতে করুণাভূষিত প্রভু-কটাক্ষপাতের সহিত 
তাহার চরণে শরণাগত হইতে ইচ্ছা! কর, তাহ! হইলে তাহার ভক্তগণকে 

অগ্রে ভজ। কারণ--বৈঝুব-সঙ্গ হইতেই গৌরকৃপাসহ বিমলভক্তি- 

সম্পাদিনী রতি পাওয়া] যায়। এ সাধুসঙ্গতি কোন অনির্বচনীয়া ভক্তি- 
দায়িনী রতি বিস্তার করে ॥ ১৭৪ 

বতোহন্ধশ্চক্ষুক্সীনপি চলতি পর্গুশ্চরণবান্ 

বিহীনে! বাহ্ভ্যামপি তরতি শীঘ্তরং জলনিধিং । 
তদেব শীরাধা প্রণয় রসবিস্ফ-্িতমদঃ 

্রয়াঙ্গ গ্রীগৌরাঙ্গকলিতমহাপ্রেম বিমলং ॥ ১৭৫ 
যাহা হইতে অন্ধ চক্ষুম্মান হয় এবং পঙ্গু চরণবিশিষ্ট হইয়া চলিয়া 

বেড়ায়, বাহুহীন ব্যক্তিও সন্তরণ দ্বার! সমুদ্র পারে যায্ব, সেই শ্রীরাধার 

প্রণয়রদের কোন বিস্ফুর্জনময় এই শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক প্রকটিত বিমল 

প্রেম তুমি আশ্রয় কর ॥ ১৭৫ 



তক্তিলহরা ৭৭ 

মুখেন গৃণুংস্তব নাম সম্ততং 

হরীতি শৃণুন্ শ্রবণেন কেশব । 
দুশা চ পশ্যান্ননিমেষয়া তনুং 

কদা স্্রখী স্যাং চরণৌ নিষেব্য চ ॥ ১৭৬ 

হে প্রভে।! তোমার “হরি” এই নামটী যুখ দ্বারা উচ্চারণ করতঃ, হে 

কেশব কর্ণ দ্বারা এ নাম শ্রবণ করতঃ, এবং অনিমেষ নয়নের দ্বারা 

তোমার সুন্দর বিগ্রহ দর্শন করিয়া, ও চরণ যুগল সেবন করিয়া আমি 

কবে সুখী হইব ॥ ১৭৬ 
পপ পাপা ০ পট পপ শপ পা সপ পা সপ বালা ৮০ শা শীস্পিশ আপি টি পেপসি পপ শা 

কিমাদ্যমথ সৌভগজ্রুমসমুদ্তভবং নঃ স্ুমং 
ফলোন্মুখতয়। দধুবপুরপূর্ববগোৌরৎ বৌ | 
তদেব নিগমাগমাত্মকমহালতাসম্ভবং 

ফলং কিমপি চিন্ময় সমুদিতং জগৎশ্রেয়সে ॥ ১৭৭ 

আহা! কলিতে কি আমাদের সৌভাগা-বুক্ষের সমুৎপন্ন আছাপুষ্প 

গৌরকলেবর ধারণ করিয়া ফলোনুখত্ব-পুরস্কারে দীপু হইয়াছিল, অর্থাৎ 

আমাদের সৌভাগা বৃক্ষ ফলোন্ুুখ প্রায় হইয়াছিল কি? অথবা সেই 

গোৌরদেহটী, নিগমাঁগম রূপ মহালতা-জাত কোন অনির্বচনীয় চিন্ময় 

ফল) জগতের মঙ্গলার্থ প্রকাশ পাইয়াছিল ! ॥ ১৭7 
পপ সপাপ্ত সাপ পসপাপপাপ্পীপা দা স্পা শসপসসসপিপ পা আক পা 

চেদীদৃশং করুণয়৷ প্রভুগৌরচন্দ্র 
যুম্বদ্ধিতার্থমবতীর্ণমভীষ্টদোহং । 
ভক্ত্যাপি তং ন ভজথেহ কথং কতন্াঃ 

সংসারসিন্ধুতরণং ভবিতা কলৌ বঃ ॥ ১৭৮ 

পপ পাপ শী আস পাশ 



৭৮ ভক্তিলহরী । 

দয়া করিয়া তোমাদেরই হিতার্থ অবতীর্ণ এবং সর্ধাভীষ্ট পূরণে সমর্থ ও 

ইথম্ত,ত বনু গুণশালী গৌরচন্্বকে তোমরা ভজনানন্দী হইয়া য্দি না ভজ, 

হে ক্তদ্লগণ! এই কদিতে তোমাদের কিরূপে ছুস্তরসংসারদিদ্ধু-তরণ 
ঘটিবে ? ॥ ১৭৮ 

চিন্ডেন চেন্ভজমি গৌরহরিং দয়ান্রং 
নিধূতিসংশয়চয়েন নিরাবিলেন। 
তন্মানুষং জনুরতীব স্থসিদ্ধিমেত্য 

দ্রাগ্দর্শয়েদপি চ তৎকরণীয়জাতং ॥ ১৭৯ 
নি:সংশয় ও নিম্মল চিত্তে যদি তুমি দয়াগ্রহদয় প্রভূ গৌরহরিকে 

'ভজ, তাহা হইলে তোমার মান্ধষ জন্ম নিশ্চয়ই দিন্ধ হইবে এবং সত্র 

সেই নরজন্মলাভের সমুদয় কর্তবা দেখাইয়া দিবে ॥ ১৭৯ 

সিদ্ধান্তয়ত্যবিতথাত্মরহস্যতত্্বং 

সন্দর্শয়েদপি নিজং করণীয়মত্র | 

ভক্তিরধদি কৃচিছুদঞ্চতি মুক্তপঙ্গে 

শ্রীগৌরচন্দ্রচরণে শরণাত্মিক। দ্রাক ॥ ১৮০ 

যদ্দি সহসা শীগৌরচন্দ্রের চরণে শরণাত্মিক। ভক্তির উদয় হয়, যে 
চরণে জীবনুক্তদিগের৪ আসক্তি হয়, যদ্দি ভাগ্য -বশতঃ কখন 

তাহা হয়, তাহা হইলে সেই গৌরভক্তিই তোমার সত্যরূপে আত্মরহন্ত- 

তত্বের দিদ্ধান্ত করিয়৷ দিবে, এবং এই নরজন্মের কর্তব্য সমুদয়ও দেখাইয়! 

ছিতে পারে ॥ ১৮০ 



ভক্তিলহরী ৭৯ 

ছুরস্তবিষয়স্পৃহাং ত্যজ সদাশ্রয়ং স্বীকুরু 
প্রভোভ্ডজনমাধুরীনখধুরন্ধরপ্রেমদং । 
প্রবাপমিহু মা কৃথ। হরিবহির্মু খৈস্তৃং কচি- 

দ্ধরেভজননন্দিভিঃ কুরু মনস্ততঃ সঙ্গতং ॥ ১৮১ 

চরন্ত বিষয় বাসনা ত্যাগ কর, এবং হরি-ভজন-জনিত মাধুর্ধ্য-স্ুথ- 

বাহি যে প্রেম ততপ্রদ যে সাধুসঙ্গ, তাহাকে আশ্রয় কর। এই জগতে 

মাসিয়া তুমি কখনই হরিবহিমুথ জনের সভিত বাস করিও না! । সেই 

জন্য নিতা হরি-ভঙ্গনানন্দি-জনের সঙ্গে মনকে সগত কর ॥ ১৮১ 

প্রপহ্য কলুধীকরোত্যপি মনঃ প্রসন্নং যত- 

স্তমেব ভূশমুদ্ভটং নিরয়নায় সঙ্গং ত্যজ। 

প্রসীদ্দতি মনো যতঃ কুরু চ তং সতাং সঙ্গমং 
হরের্ভজনমীঁধুরী প্রদমহারসোদ্দীপকং ॥ ১৮২ 

যাহ! দ্বার! প্রসন্ন ও নির্মল মনকে মলিন করিয়া দেয়, সহসা সেই 
নরকনেতৃ-সঙ্গ ত্যাগ কর। এবং যাহা হইতে মলিন মনঃ প্রসন্ন ও নিল 
হয়, সেই হরির ভজনমাধুরীপ্রদ মহারসের উদ্দীপক সঙ্জনদ্দিগের সঙ্গ 
কর ॥ ১৮২ 

প্রগৃহ জনুরভূতং করুণয়] ছরেরমানুষং 
প্রশস্তকুলসম্ভবস্তদপি ন ম্মরস্যেবতং 

কলৌ কলিমলাপহং বত ভবাব্ধিনিস্তারকং 

প্রভুং প্রণতপালকং'ত্বরিতমেব গৌরং ভজ ॥ ১৮৩ 



৮৩ তক্কিলহ্রী ॥ 

অনাধ্য মনুযোর কথা ধরি না। তুমি ভাবিয়৷ দেখ দ্নেখি! সেই 

হরির করুণায় কত জন্মের পর এই স্ুছুপ্লভি নরজন্ম পাইয়া, তাহাতে 

আবার কেবল সামান্য নরজন্ম নহে, প্রশস্ত বিপ্রাদিকূলে জন্মিয়াও সেই 

দয়াময় হরিকে ম্মরণ করিতেছ না, ইহা! কি দুঃখের বিষম নহে? তিনি 

কলিমলাপহ এবং ভব্পারের কর্ণধার স্বরূপ এবং স্বয়ং প্রভূ, ও প্রণতদি 

পাঁলয়িতা, অতএব এই দুস্তর কলি-ভয়ান্বিত জীবের উদ্ধারার্ধ দয়াপরতন্ব 

হইয়। অবতীর্ণ গৌরহরিকে শীঘ্র ভজ। হরি যিন্িই হউন না কেন 1. 

তোমার বিশিষ্টরূপে ভজিবার লোকত্রয়ে কোন বস্তই নাই-_সর্বাত্রহ 

হরির সন্তাজ্ঞানে তাহাকে ভজ। বিশ্বাসই তোমার ভজনপথের হবি প্রদ 

জানিও ॥ ১৮৩ 

অবিশ্বীসান্নষ্টং ভবতি পরতন্বং সপদ্ি চেদ্ 

গুরূণাং বাক্যে ত্বং কুরু নিষতবিশ্বাসমনঘং 

হরৌ৷ সীমাবদ্ধ ঘ্দি ভবতি বুদ্ধিত্তব পুন- 
বিনা বিশ্বাসাত্তং কথমধিগমিষ্যস্তপি হরিহ ॥ ১৮৪ 

“বিশ্বাসে মিলায় বস্ত তর্কে বহুদূর” সমস্ত ঈশ্বর 'প্রাপ্তি প্রতিপাদক 
শাস্ত্রের সারার্থ প্র পদ্যাংশ টুকু । অবিশ্বাস করিলে যদি সহসা পরতন্ 

ুন্কাপ্িত হয়, আর খরুবাক্যে বিশ্বাস ক'রয়া সেই তের যদ সাক্ষাৎকার 

ঘটে, তবে গুরুবাক্যে তুমি নিঃসন্দেহ অবিচলিত-বুদ্ধি কর। হরিকে 

তুমি হস্ত পদ বিশিষ্ট একটা সীমাবদ্ধ মনুষ্যাক্কতিমাত্র তভাবিও না। স্থাবর 
জঙ্গমাত্মক বিশ্বে তাহার বিভূতি ও স্যষ্টি স্থিতি সংহার বিষন্বক বিচিত্র 
কৌশল দেখি! বিশ্বাসের সহিত সর্বত্র তাহার সততা দেখিয়া ভক্তি কর। 
তাহার সঙ্কোচ করিও না। একলব্যের বিশ্বাসের পুজা মানিয়া 



ভক্তিলহরী । ৮১ 

বিখানকেই কণ্ঠের ভূষণ কর। প্রতিমাদিতেও কেবল এক বিশ্বাসের 
মহিমায় বিশ্বব্যাপী হরি আবির্ভূত হয়েন। অতএব বিশ্বাস ব্যতীত 
জ্ঞান বল, আর ভক্তি বল, যাহা! কিছু সকলই বিফল ॥ ১৮৪ 

প্রফুল্ল মে চিত্তং ভবতি হরিনামশ্রবণতঃ 

শরীরং রোমীঞ্চং ধর্তি চ বিকম্পেন মহুতা | 

কদা স্তত্তন্বেদ প্রকটিতমহাভাববলিতে। 
হরেকৃষে্ণত্যুচ্চৈহরিহরি বদিষ্যামি/নিয়তং ॥ ১৮৫ 

হরি হরি! এমন দিন আমার কবে হইবে? কবে আমি স্তম্ত ম্বেদের 

সহিত প্রকাশিত মহাভাবধুক্ত হই! উচ্চস্বরে হরেরুষ্ণচ হে! এই মধুর 

নাম নিয়ত বলিব ! এবং হরিনাম শ্রবণ করিয়া মন আমার কবে প্রফুল্ল 

হুইবে ? এবং শরীর আমার কবে মহাকম্পের সহিত পুলকপুর্ণ হইবে, 
এমন দিন আমার কবে হইবে? ॥ ১৮৫ 

ধিয়ং ক্ষিপ্রং ঘদ্ৈ মপিনয়তি সুক্ষমামতিতরাং 
স্ুসন্তাপং বাঢ়ং জনয়তি চ মর্ম্মম্পৃগসকৃ্ড | 
অনুষ্ঠানং সঙ্কোচয়তি হরিভক্তেরনুদিনং 
পরাধীনত্বং তৎ সপদি পরিমুঞ্চেহ জগতি ॥১৮৬ 

“শ্রেয়াংসি বহুবিদ্বানিঃ” সংকন্মম মাত্রই বহু বিদ্রময়ঃ জগতে হরি ভজনে 

যত বিদ্র, এতাদূক্ বিদ্ব বোধ হয় কাধ্যান্তরে নাই ! প্রথমতঃ প্রতিভা- 

নাশিনী পরাধীনতার কথা বলি! সহসা সুক্মবুন্ধিকে অত্যন্ত মলিন করে, 
ঙ্ 



৮২ ভক্তিলহরী । 

এবং অরুস্থদ হইয়! পুনঃ পুনঃ সন্থাপোৎপাদন করে, প্রতিদিন হরিভজনের 
স্ঙ্কোচ করে, এত যে পরাধীন্ত্ব শীত্র ত্যাগ কর ॥ ১৮৬ 

বিচুর্ণয়তি কল্পনাং কবিকৃতাং কবিত্বাত্মিকাং 
বিদুরয়তি ভাবনাং হরিপদাজসনৈঠি কীং। 
প্রসাদময়মানসং বিরৃতিম করোত্যেব ঘা! ্ 

জহীহ নিগড়াত্মিকাং সপাঁদ তাং পরাধীনতাং ॥ ১৮৭ 

পণুতদ্দিগের পাণ্ডতত্যময়ী স্বকলিত কল্পন! যে চূর্ণ করে, এবং হরি- 

পদারবিন্দ পরিনিষ্টিত ভাবনা যে দূর করিয়া দেয় 'ও প্রসন্ন চিন্তকে হঠাৎ 
বিকৃত করিয়া দেয়, সেই সংসার-নিগড়াম্সিকা পরাধীনতাকে খুব শীঘ্ব 
পরিত্যাগ কর ॥ ১৮৭ | 

ন যে প্রভোঃ পাদনরোজসেবিনে। 

ভবন্তি কামং ভূবি কামকিন্করাঃ | 

পশো? সমানাঃ কিল তে নর অপি 

প্রুবং বিশন্তি ক্রমশে! হি রৌরবং ॥ ১৮৮ 

এই জগতে যাহার! দয়ালু প্রভূর পাদপদ্নসেবী না হইয়! যথেষ্টরূপে 
কামের কিন্কর হয, তাহার! নরমূত্তি হইলেও পশুর তুল্য এবং ক্রমশ: 

নিশ্চয়ই রৌরবে গিয়া! প্রবেশ করে ॥ ১৮৮ 

ভ্ঞানং চেদ্বিমলং তবাস্তি বদ কিং সন্ধ্য।দিকার্যেণ বা 

ভক্তিশ্চেন্নিরবগ্যরাগবলিতা কিং ধ্যানযোগা দিভিঃ | 



তক্তিলহরী । ৮৩ 

কণ্ম প্রোজ ঝিতবাসনেন যদি ব| গৌরে হরে ন্যস্যতে 
মুক্তিন্তচ্ছপদং পদং ভবতি তে লভ্যং তদ। শ্রীহরেঃ ॥ ১৮৯ 

_ যদি স্ব্বভূতে নিদ্ধাত্মার ভগবস্তার সত্তা, এবং ভগবংঘ্বরূপ নিজাত্মাতে 

সেই ভগবদাত্মক ভূত সকলের সত্তা দেখিবার মত জ্ঞান, অর্থাৎ উত্তম 
ভক্তাধিকার তোমার হয়, তবে আর চিন্তশোধক সন্ধাদিতে তোমার কি 

প্রয়োজন? কিংবা যদ্দি অনিন্দযযরাগযুক্তভক্তি হয়, তাহ! হইলে ধ্যান ও 

যোগদ্বার৷ তোমার কি প্রয়োজন? আর যদি ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া 

সমস্ত কর্ম গৌরহরিতে স্তস্ত কর, তাহ! হইলে মুক্তিত তুচ্ছপদ, 
অনায়াসেই সেই হরিপদলাভ করিতে পার ॥ ১৮৯ 

পপ আপ 

চন্দ্রার্কৌ চলতো! নিরন্তরমিমৌ যস্যাজ্জয়। সর্ববতে! 

মাধুধ্য প্রদমারুতঃ প্রবহতে সাক্ষিত্বরূপে। মহান্। 

প্রোগ্ভজ্জ্যোতিরয়ং জ্বলত্যবিরতং বৈশ্বানরঃ পাবনো 
জীবে ভ্রাম্যতি যৎকটাক্ষবলিতঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নম£॥১৯০ 

বাহার আজ্ঞাধীন হইয়া এই প্রত্যক্ষীভূত চন্দ্র হুধ্য, সকল দিদ্বুক 
তেজোবিকিরণ করিতেছেন, মাধুর্য প্রদ মারুত সাক্ষিম্বরূপ হয়ে নিয়ত 

গ্রবাহিত হইতেছেন, এবং প্রকুষ্টরূপে অভয় প্রাপ্তবন্ি অবিরত জগৎ 

পবিত্র করিয়া! জপিত হুইতেছেন, এবং প্রাণিগণও ধাহার কটাক্ষ প্রেরিত 

হইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে । দেই অখিল বিশ্বের নিয়স্তা কুষ্ণকে নমস্কার 

করি ॥ ১৯৩ 

পরি 

বগ্যানু গ্রহলেশতো। গুরুরপি জ্ঞানং ব্বয়ং প্রাপ্তবান্ 

স্থঞ্টেঃ শক্তিমবাপ্য যকরুণয়া! অ্রষ্ট। প্রভুত্বণ যো 



৮৪ ভক্তিলহরী। 

হত্তাগ্যাঁপি বয়ং শ্রযাম ন কথং পাদান্থুজং তস্য তদ্ 
বদেশীরস্য কলে ভবাব্িত্রণে নিস্তারবীজোঁপমং ॥ ১৯১ 

যাহার কপার কণমাত্রে স্বয়ং বৃহস্পতিও পাগ্তিত্যলাভ করিয়াছেন। 

যাহার কৃপায় স্ৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়! বিধাতা প্রতৃত্বলাভ উর; 

বড়ই ছুঃখের বিষয় ষে, অগ্যাপি আমর! তাহার সেই পদারবিন্দাশ্রিঠ 

হইতেছিনা কেন! কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের যে পদাশুজ ভবান্ধিপারের 

একমাত্র নিদানতুল্য ৷ ১৯১ | 

আশাযা? খলু দাসতামধিগত। ভ্রাম্যন্তি যে মানুষ!- 

স্তে দাসত্বমিহ ব্রজন্তি নিতরাং সর্বত্র বৈদেহিনাং। 
দাঁসীকৃত্য চরন্তি ঘে স্পদি তামাশাং যুহুর্বৈষ্ণবা- 

স্তৎপাদেষু লুঠন্ত্যমী হি মনুজ! দাসীভবন্তে! ভুবি ॥ ১৯২ 

যে সকল মনুষ্য এই পৃথিবীতে আশার দাসত্ব পাইয়া ভ্রমণ করেন, 

নিশ্য়ই তাহারা দেহিগণের দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। কিন্ত যে সকল 

কৃষ্ণতক্ত, সেই আশাকে দাসী করিয়া নিম্পৃহু হইয়া! বিচরণ করেন, 

তাহাদের চরণে আসিয়া! হঠাৎ সেই আশানিষ্ঠ মনুষ্যগণ দাস হইয়! 

লুষ্িত হয়েন ॥ ১৯২ 

দেশাদন্যমতীত্য দেশমপি ঘে ভ্রাম্যন্তি হা মানুষ 

আশাপাশশতেন বদ্ধমনসে। বিভ্তার্থিনে। মুুব | 

তে চেদেণীরপদান্থুজে সপদি তামাশাং ক্ষণং বিভ্রতি 

দ্রাগায়ান্তি তদ।ষ্টধ। করতলেহমীধাং স্বয়ং পিদ্ধয়ঃ ॥ ১৯৩ 
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ভক্তিলহরী ৮৫ 

আশাপাশদ্বারা বন্ধহৃদয় হইয়। যাঁহ।রা দেশ হইতে দেশীস্তর, গ্রাম 

হইতে গ্রামাস্তর, কেবল বিত্বনিবন্ধন মুঢ়বং ভ্রমণ করিতেছে, তাহার! 

যদি ক্ষণকালের জন্ত সেই আশা! গৌর-পাপন্সে ধারণ করে, তাহা হইলে 

হঠাৎ অপিমাদি-অষ্টসদ্ধি স্বয়ং ইহাদিগের করতলে আসিয়া উপনীত 

হক ॥১৩৯ 

বেধাঃ স্থষ্টি বিধো স্বয়ং নিয়মিতে। যেন প্রকাণগুক্ষিতে- 
ধস্তাপাঙ্ঈবিভঙ্গতঃ পুনরিয়ং পর্যাযুতঃ সংস্থিতা । 
যেনেশঃ প্রলয়ে বিধো নিয়মিতঃ সুরস্তমোনাশনে 
জীবে। ভ্রাম্যতি ঘৎকটাক্ষবলিতঃ কৃষ্ণায় তট্মৈ নমঃ ॥১৯৪ 

এই বিশালপুথীর স্থষ্টিবিষয়ে যৎকর্তৃক স্বয্ং বিধাতা নিযোজিত 
হইয়াছেন, এবং ধাহার সামান্ত, কটাক্ষতঙ্গ দ্বারা এই পৃর্ণী পর্যায়ক্রমে 

অবস্থিত রহিয়াছে । বাহার কতৃত্বাধীন হইয়া কুদ্র গ্রলয়, এরং স্ৃ্ঘ্য 

তমোনাশ করিতেছেন, এবং জীবগণ ধাহার কটাক্ষবন্ধ হইয়া চলিয়া ফিরিয়া 

বেড়াইতেছে, সেই মহামহিম শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ১৯৪ 

ভাধ্যাপু্রকুটুন্বসঙ্ঘসহিতো নির্গত্য গেহান্মুহু- 
স্বত্যুব্যালভয়াদ্বত ভ্রমসি যদ্বৈকল্যমাপ্তে। ভূবি। 
তেন ত্বং বদ নির্বতো ভবসি কিং প্রেত্যান্যদেশং চিৎ 
ল্ববং কালঙয়।ম্বিতং হরিপদং তনির্ভয়ং সংশ্রয় ॥ ১৯৫ 

যখন নিগ্রানে সংক্রামকরোগ প্রবেশ করে, তখন মৃত্যুরূপ- 

কালসর্প ভয়ে বিহ্বল হইয়া” পুক্রকলত্রগণের সহিত গৃহের বাহির হইয়া 



৮৬ ভক্তিলহরী 

এ দেশ এ দেশ করিয়! যে ভ্রমণ কর,তদ্বারা কি কখন অবশ্সম্তাবিকালের 

হল্ত হইতে পরিব্রাণ পাইয়া স্তথী বা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছ? কখনই 

নহে। যেহেতু সমস্তই কালভয়ঘুক্ত, সেই জন্য একমাত্র অভয় স্থল 

সেই হরিপদ সম্যক্রূপে গ্রহণ কর, সেখানে যমের অধিকার নাই ॥ ১৯৫ 

উচ্চৈরপ্যয়মাদরং ন হি তথা যাতি দ্রুমঃ শাল্মলি- 

নাঁচৈর্ধাতি পরং তরুঃ ফলভরৈশ্চ তো যথা পুজ্যতাং। 
আকৃত্য। কিল যো মহান্ ন স মহান্ পুজ্যঃ ফলৈম্পনুষে! 
ভক্তিগেবরপদে ফলং ভব ফলী তত্বং তয়! সত্বং ॥ ১৯৬ 

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াও যেরূপ ফলাতিশয্যনিবন্ধন আম্রতরু জগতে 

পৃজ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, দেখিতে উচ্চ হইয়াও শিমুলবৃক্ষ সেরূপ আদৃত 'নহে। 
তবে বুঝ! যাইতেছে যে, আকৃতিমহস্থ * মহত্ব নহে, ফলদারাই মহন 
সম্পাদিত হইতেছে । অতএব মন্তুষ্যেরও মহত্বলাভ করিতে হইলে, 

কেবল স্থৌলা ব' ব্রাহ্মণত্- প্রভৃতি-দ্বারায় নহে, পবস্থ ফলন্বারাই মহন্ত 
প্রতিপন্ন হয়, মন্ুষ্যের কলিতে শ্রীগৌরহরিক পদে ভক্তিই ফল, অতএব 

হে মনুষ্য! তুমি সত্বর সেই ভক্তিফলে ফলী হুইয়! জাতিনির্ব্বিশেষে এই 

জগতে পুজা হও ॥ ১৯৬ 

হিতং যতোইহস্তৈব নৃজন্মনঃ কলে 

ভবেত্তদেব প্রথমং বিধীয়ুতাং । 

চরিত্রমাধুধ্যগুণেন সর্বথা 

হরেঃ পদং প্রাপ্ত,মরং বিচেষ্ট্যতাং ॥ ১৯৭ 



ভক্তিলহ্রা ৮৭ 

যদ্বারা এই মন্তষা জন্মের ছিতসাধন হয়, সহসা তাহারই পূর্বে- 

বিধান কর। অনন্তর চরিত্রের মাধুর্য্যগুণ দ্বারা হরিপদ পাইতে যত্রবান 
হও।|। ইহাই নৃজন্মের সফলতা দান করে ॥ ১৯৭ 

নিজং চরিত্রং প্রথমং বিচাধ্য তৎ- 

পরং পরেধাং গুণমংরতো। ভব | 

হরেঃ কথাভিবিমলাভিরুত্তমে! 

ভবাশু সন্ভিঃ কুরু সঙ্গমন্থহং ॥ ১৯৮ 

প্রথমতঃ স্বীয় চরিত্রের গুগাগুণের বিচার করে, তদনস্তর পরের 

দোষ না দেখিম্না কেবল তাহাদের গুণপক্ষপাভী হও। অহোরাত্র 

সাধুদিগের সঙ্গ কর, এবং বিমল হরিকথাশ্রবণদ্বারা' শীঘ্র তমঃশৃন্য 

হও ॥ ১৯৮ 

সদা ধ্যেয়ং যদ্ধৈ শিববিধিভিরন্তনিয়মতে। 
মহস্তৎ প্রত্যক্ষং কিমপি চ দিদৃক্ষাময়মিদং 

বিভাত্যেবং তন্মাদ্ ধৃতবপুরহো হস্মীকমধুন! 
জয়ত্যেষাং শ্লাধ্যং জগছুপরি ভাগ্যং কপিভু বাং ॥১৯৯ 

সতত যে বস্ত নিয়্মপূর্বক অন্তরে শিববিধিকর্তৃক ধ্যানের যোগ্য, 

কোন একটা অনির্ব্বাচা দর্শনেচ্ছাময় সেই এই তেজোময় পদার্থ, সম্প্রতি 

কলিতে আমাদের প্রত্যক্ষরূপে মৃত্তিমান্ হইয়া দীপু হইতেছেন। সেই 

জন্য জ্ঞানারদিবিহীন কলিসম্ভৃভ যে আমরা, এই আমাদের ভাগ্য সর্ধোপরি 



৮৮ ভক্তিলহরী । 

শ্লাঘান্বিত হুইয়! জয়যুক্ত হউক। যেহেতু সেই অনির্বাচ্য অন্ভূতিগমা 
তেজঃ সম্প্রতি সমূর্ধ হ'য়ে আমাদের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রতিভাত 

হইতেছেন ৷ ১৯৯ 

উদন্তাদ্দোদরুস্ক.রিতনটমৃত্তিমুহরয়ং 

হরেকৃষ্ণেত্যেচ্চৈব্দতি মধুরং হুস্কৃতিপরঃ | 
লুঠন্ নৃত্যন্ গাঁয়ন্ মুখরয়তি দিউমগুলমসৌ 

বুবাপ্যেবং তুচ্ছীকৃতবিষয়রাগঃ স্ুকৃতিমান্ ॥ ২০০ 

উৎক্ষিপ্তবাহুদণ্ড-দ্বারা-স্ফুরিত*নটাকার, ইনি হরে কৃষ্ণ এই মধুর- 

নাম উচ্চৈঃস্বরে হুস্কতিপরায়ণ হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, এবং এই 

পুণ্যবান্ যুব হইয়াও, বিষ্বান্থুরাগকে তুচ্ছ করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত ও 

উঠিয়া নৃত্য করতঃ, এবং কখন গান করতঃ, দিউমগুলকে মুখারত 
করিতেছেন । ২০০ 

বপুগৌ রং তুচ্ছীকৃতকনকশৈলং দধদয়ং 
নবামাবিষ্বর্তূং পরমপুররুযার্থস্ পদবী । 
নবদ্ীপান্নীলাচলমুপগতো! ভক্তনহিতো 

যুবা কো বা ভূমৌ নটতি লবণান্ধেঃ প্রমুদিতঃ ॥২০১ 

পপ 

স্বর্ণ গিরিকে তুচ্ছ করিতেছে এইরূপ গৌরদেহ-ধারণ-করতঃ 
নৃতন পরমপুরুষার্থের পদবীকে প্রকাশিত করিবার জন্, ভক্তসহু নবদ্বীপ 
হইতে নীলাচলে উপনীত হইয়া, সানন্দে লবণসমুদ্রের তীরে নৃত্য 

করিতেছেন, এই যুব! কে বল দেখি ॥ ২০১ 



ভক্তিলহরী ৮৯ 

নিজামাবিক্র্ত,ং নটতি নটরূপেণ যদয়ং 
পরা ভক্তিং মন্যে তদিতি নিজকারুণ্যমহিম। | 

কলো জীব! নোচে২£হকখমধিগমিষ্যন্ত্যপি চ তা- 
মগম্যা দেবানাঁং কিল ভবতি যাঁসৌ প্রতিযুগং ॥ ২০২ 

স্বকীয় পর! ভক্তিকে প্রকাশ করিবার জন্য এই মহাপুরুষ যে 

নটরূপে অভিনয় করিতেছেন, বোধ করি ইহা সেই নিজদয়ার্জ তার মহিম1। 

অর্থাৎ যুগে যুগে যে ভক্তি দেবগণেরও অতি ছুল্পভা, সেই ভক্তি, কলিতে 

জ্ঞানহীন জীবকে নিজে আচব্রণ করিয়! না দেখাইলে, তাহারা কিরূপে 

সেই ভক্কিকে পাইবে 2 ॥ ২০২ 

ংগোপ্যানিশমাত্মতত্চরিতং স্বগ্যং বিরিঞ্্যদিভি? 

সাঁধারণ্যমসৌ বপুর্মরময়ং বিভ্রৎ স্তবর্ণোজ্ছলং। 
তক্তিং রাগবিজস্তিতীং করুণয়! সন্ভ্যঃ প্রদাতুং কলো 
সাক্ষান্তক্ত ইবাচরত্যবিরতং শ্রীগৌরচন্দ্রো হরিঃ ॥২০৩ 

বরন্গাদি-কর্তৃক অন্বেষণাহ্-নিজততব্রচরিত নিরন্তর গোপন করিয়া 

স্মবর্ণোজ্জবল সাধারণ নরের মত দেহ ধারণ ক'রে কলিতে দয়! করিয়া, 

ছলনাশুন্তা নিজের রাগসন্দীপিতভক্তি, সঙ্জন'দগকে প্রদান করিতে 

স্বয়ং হরি প্রত্যক্ষ ভক্তবৎ আচরণ করিতেছেন। অর্থাৎ কিরূপ করিয়া 

ভক্তিবজন করিতে হয়, তাহাই ন্বয্ং ভক্তরূপে গৌর নাম ধরিয়া! হরি 
দেখাইতেছেন ॥ ২০৩ 

ন নাকবসতিঃ শ্রি।হমরপতের্ভবেদল্ল ভা 

ন ব। প্রণবপান্রতা দ্িবিষদাং জ্রিয়াযোগতঃ | 



৯৩ ভক্তিলহরী ৷ 

উদঞ্চতি যদ্দি ক্ষণং হরিপদে মতিনির্দ্দল। 
তদ! ভবতি নির্বৃতিঃ খলু যথ! তথ। নান্যতঃ ॥ ২০৪ 

দেবরাজের রাজান্রীর সহিত স্বর্গবাস জীবের পক্ষে ছুলভ নহে! 
কিংবা যাগা্ি কর্ম্বারা দেবপ্রিয়তাও ছুল্পভি নহে। কিন্তু হরিপদ 

যণ্দ ক্ষণকাল ভক্তির উদয় হয়, তবে তাহা! হইতে যে শ্ুখ হয়, তাহ1। 

অন্ত কোথাও হয় না ॥ ২০৪ ) 

বট্চক্রা দিবিধিক্রমেযু বিধিবচ্ছা সাঁদিসংরোধনাদ্ 
যোগীক্্রৈরচয়ন্ডিরেব নিয়তৈ? প্রাণাঁয়তিগ্রক্রিয়াং 
ইঞ্টং কিং সমবাপি তৎ প্রভূপদে চেতশ্চিরং যোজয় 
মানুষ্যং জলবুদ্দোপমমতো ব্যর্থং জনুমকৃথাঃ ॥২০৫ 

যোগমার্গে, যোগিগণ কতৃকি যট্চক্র প্রভৃতির নিয়ম পরম্পরা বিষয়ে 
নিয়ত হইয়া, বিধিবৎ শ্বাসাদ্দির সংরোধদ্ধারা প্রাণবিস্তারের প্রক্রিয়া- 

রচনা করিয়! কোন্ ইষ্ট লব্ধ হইয়াছে? বোধ হয় কিছুই নহে! সেই 
জন্য বলি, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে চিত্তকে যোৌজিত কর, এই মানুষ 

জন্ম জলবুদ্বদতুলা, এই জন্ত বালতেছি হে মন্তুষ! এমত দ্ল্পভি-জন্ম 

তুমি ব্যর্থ করিও না ॥২০৫ 
পসরা উপ 

শশ্বৎসুখাৎ স্ুখতরং পরমেশ্বরস্তা 
ধ্যেয়ং পদং শিববিরিঞ্চিমুখৈঃ প্রযত্বাৎ । 
ভক্ত্য। ভজ ভ্রিবিধছুঃখনিবৃত্তয়ে ভদ্ 
যম্ম।ৎ প্রধান্তি পুরুষাঃ পুরুষার্থসিদ্ধিং ॥ ২০৬ 



ভক্তিলহরী ৯১ 

শিরন্তর সাধারণ সুথ হইতেও স্থখতর পরমেশ্বর হরির পাদপদ্ন, বাঁহা 

্রহ্মাদি দেবেরও ধ্যানযোগা, তাহা তুমি ভক্তিপূর্বক ত্রিবিধতাপনিবৃত্তির ' 

জন্য তজ, যাাদ্বার! পুরুষগণ পরমপুরুঘার্থবিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ু হয়েন ॥ ২০৬ 

পশ্ঠোন্মীলদপুর্ব্বকুন্দধবলং লোকাঁতিগং নির্মল 
প্রাজ্ঞোদগীতমনর্গলং দশদিশো ব্যাপ্য স্থিতং যগ্যাশঃ | 

দানে শুদ্ধতরা মতিনিয়মিত! প্রেন্নাং বিন! কৈতবাদ্ 
দীনানামিহ রক্ষক? স জয়তি প্ীগৌরচন্দ্রে। হরিঃ|২০৭ 

বিকমিত বিচিত্র কুন্দকুম্থমের ন্তায় ধবল ও লোকোত্তর নিশ্মল 

এবং প্রাজ্জজন কর্তৃক উচ্ৈ:স্বরে অনর্গলগীত ধাহার যশঃ, দশ দিকৃকে 

ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, এবং প্রেমদানে শুক্ষতরা মতি. ছলনা ব্যতীত 

যিনি নিযোজিতা করিয়াছেন, সেই দীনজনশরণ শ্রীগীরাগ্হরি এ বিশ্বে 

নিজ কাম্যোদ্দেশে বিজয়ী হউন ॥ ২০৭ 

কান্তশ্যামলবিগ্রহং দধদসৌ কাদঘ্বিনীবিভ্রমং 

প্রোন্নীলজ্জনকো1টিলোচনপুটাম্সিগ্কত্বমাপাদয়ন্। 
ধাত্তে শীমুখচন্দ্রতিভিযু চ য কস্তুরিকাবিভ্রমং 

সোইয়ং নো বিদধাতু ভক্তিমমলাং ভ্রীমদ্যশোদাস্থতঃ॥২০৮ 

মেঘ শ্রেণীর বিলাসবিশিষ্ট মনোহর শ্যামল দেহধারণকরতঃ লোকের 

£ুউন্মীলিত :কোটি লোচনপুটার স্িগ্বত্ব লম্পাদন করতঃ, যি লক্গমীর 



নই ভক্তিলহরী। 

বদনচন্দ্রের গাত্রে কন্ত,রীবিলাসধারণ করিতেছেন, এই সেই শ্রীমান্ 
যশে।দানন্দন আমাদিগের অমলা ভক্তি বিধান করুন ॥ ২০৮ 

কান্তশ্যামল্কন্দলাদুতমহাতাপিঞ্কভিন্নহ্যাতি 

প্রোদ্দামোন্নতগোপিকাস্তনতটাভূষাময়ং যন্মহঃ | 
| 

ভ্রাম্যন্ত ঙ্গ কদন্বকুন্তলচললীলালকং স্থন্দরং | 
তৎম্মেরাননপঙ্কজং শরণমস্মাকং ভবত্বন্বহং ॥ ২০৯ 

মনোহর শ্তামবর্ণ নবপল্পবদ্ধার। চমংকার যে তমালতরু, তাহার 
গায় প্রকাশনান যাহার কাস্তি, এবং অত্যুন্নত গোপবালার কুচতটের 

ভুষণস্বপ্ধপ, এবং ভ্রমণণীল ভৃর্মাঝপির সায় যে কুস্তলমমূহ, তন্মধ্যে 

পরিম্ক,রিত স্থন্দর লীলালক, এবং শ্মিতমনোহর মুখান্বজ আছে বাহাতে, 
এবঘিধ সমষ্টি সমৃত্পন্ন যে তেজঃ, তাহাই দিবারাত্র আমাধিগের রক্ষিত 
ইউক ॥ ২০৯ 

্রান্তে বারিধিয়া মরো ম্বুগইব স্ত্রীপুত্রসারে গৃহে 
ত্বং কিং স্বার্থবিমোহিতশ্চরসি তদ্িত্বা হরেঃ শ্রীপদং | 

স্বান্তে শান্তিধুরাং নিধায়মধুরাং বিশ্রন্ধচিত্তশ্চিরং 
ভক্তিং কৃষ্ণবিনোদিনীং বত কথং নাশ্রিত্য দন্বর্তসে ॥২১০ 

জলবৃদ্ধিদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া মরুভূমিতে মৃগের ন্যায়, মিথ্যা ক্্রীপুত্রসার- 
গৃহে, স্বার্থবিমোহিত হইয়া তুমি হরির সেই পদ ত্যাগ করতঃ, কেন 
ভ্রমান্ধ হইয়া বেড়াইতেছ ? ইহা দ্বারা বোধ হয় তোমার মনে কোনই 
শান্তি নাই। তাই বলি, চিরদিনের জন্য মনে শাস্তি নিহিত করে, 
উজ্জবলরসময়ী স্থৃতব্রাং কৃঞ্চবিনোদ্িনী ভক্তিকে, বিশ্বস্তভাবে আশ্রয় ন 
করিয়া, তুমি কিরূপে রহিয়াছ ? ॥ ২১০ 



ক্তিলহরী। ৯৩. 

কিং কিং কার্য্যমতঃপরং জগতি তে মুঢ়ান্তি মাং তদদ 
মানুষ্যং জলবুদ,দোৌপমমতঃ স্বশ্রেয়সং চিন্তয় । 

স্বান্তে শান্তিবিধায়িনীং সরভসং তাপত্রযোগ্লাদিনীং 
ভক্তিং কল্পলতাং পদপ্রণযিনীং কংসদ্বিষশ্চিন্তয ॥২১১ 

এই মনুষ্য জন্মে তোমার কি কি কার্ধ্য বাকি আছে, তাহ! আমাকে 

বল! মন্তুষা জীবন অলবুদদসমান ; অতএব কেবল সেই জন্মোচিত 

হিত চিস্তা কর। এই অশান্তিপূর্ণ জীবনকে, একমাত্র শান্তিবিধায়িনী 
ও তাপত্রয়ঘাতিনী তক্তি বাতীত অন্ত কোনপদার্থই শান্তি দিতে সমর্থ 

নহেন। সেই কংসঘাতি কৃষ্ণের চরণে তৎপদ প্রণরিনী কল্পলতিকা স্বরূপ 

ভক্তিকে চিন্তা কর ॥ ২১১ 

জন্তশ্চে সহজেন কৃষ্ণচরণং লব্ধ কৃতার্থো ভবে- 
ভগ কিং ক্কাপথচারিণ! প্রতিপদং সঞ্জায়তে মুট্ব | 

ভাষ্য পুত্রকুটুন্ববিত্তনিকরে সংসজ্জমানে। গৃহে 

যোহাদিক্ষয়হেতুকং হরিপদং বিম্মৃত্যু কিং সীদতি ॥২১২ 

জীবগণ যদ্দি সহজেই কৃষ্ণচপদ পাইয়! কৃতার্থ হয়, তবে কি জন্ 

মূঢবৎ কুপথবর্তী হয়? এই আমার স্ত্রী এই আমার পুত্র ও কুটুম্ব ও 
ধনরদ্র-পরিপুর্ণ এই আমার গৃহ, এইরূপ নিরন্তর অনিতাবিষয়ে আসক্ত 

হইয়া, অজন্ঞ/নতার নিরাকর্তৃ"হরিপদ ভুলিয়া কেন অবসাদ প্রাপ্ত 

হয়? ॥ ২১২ 



৯৪ ভক্তিলহরী । 

তৃষ্জাতুরস্তেব স্শীতমন্তে। 
নিধানমানন্দপরম্পরাণাং 

ত্রিতাপদগ্ধন্ত স্ুখানুবন্ধি 

বন্নাম তং গৌরহরিং ভজন্ব ॥২১৩ । 

তৃষ্ণাতুর বাক্তির শীতল বারিবৎ আনন্দপরম্পরার নিধি, এবং ভ্রিতাপ- 

দগ্চজনের সুথপরিণা“ম যাহার নাম, সেই গৌরহরিকে ভজ | ২১৩ 

প্রসুতিরানন্দপরম্পরাণাং 

মুনীক্্রঘো গীন্দ্রন্থরেন্দ্র কাজক্যং | 

যদ্দর্শনং মন্মথকোটিরম্যং 

তং গৌরচন্দ্রং প্রঘভং নমাঁমি ॥২১৪ 

অথগ্তাহলাদের উতৎপত্তিস্থান এবং ুনীন্রাির প্রার্থনীন্ কোটি মদন 

হইতে রমণীয় ধাহার দর্শন, দেই €গীরচন্্রকে সহসা নমস্কার 
করি ॥ ২১৪ 

উদারহপিতচ্ছটাসহিতমঞ্জ,দৃঙ্মাধুরি 

স্ক,রন্মুরলিনিক্কণব্রজবধূমনোৌযোহনং | 

অরমন্তমরকুন্তলম্ফর্মরতকুগডলোম্মীলিতং 

প্রকুল্নমুখপন্কজং বিলসতীহ কংসদ্বিষঃ ॥২১৫ 

উদার হান্তচ্ছটাসহ মনোহরচক্ষুর অপাঙ্গজনিত মধুর্স্য আছে যাহাতে, 



ভক্তিলহরী ৯৫ 

আর পরিস্ফুরিত যে নুরলীনিনাদ তন্দার! ব্রঙ্ববধূগণের মনোরপঞ্জনকারি, 
এবং ন্্রমণশল ভূঙগের স্তায় কুস্তলাবলির মধ্যে পরিন্ফর্মরত যে মাকর- 

কুগ্ডল, তন্দ্রা উদ্ভাসিত যে কৃষ্ণের প্রফুন্ন মুখপন্ম তাহা বিলাস 

পাইতেছে ॥ ২১৫ 

ব্রজজনরমণীদূ বচাতক শর ণিসেব্য- 
প্রণয়লহরিলীম। কাপ হর্বান্বুদ শ্রীঃ 

স্ক'রিতজলদরাজীরপ্িক! চঞ্চলেব 

নিভূতবপুষি যস্তারাঁজতে ভূষণ ্রীঃ ॥২১৬ 

ব্রজ্জনারীগণের লোচনরূপ চাতকাবলী কর্তৃক-সেব্য এমত প্রণয় লহরীর 

শেষ সীমা, অননর্ধচনীয় কোন হর্যবূপ অন্বদের শোভাধারী-যাহার 

নিগ্ধ শরীরে স্ক,রিত-কাদদ্বিনীর:রঞ্জন-কারিণী মৌদামিনীর ন্যায় আভরণ- 
শোভ৷ দীপ্তি পাইতেছে ॥ ২১৬ 

উদারম্বছুলন্মিতচ্ছলিতকোৌ মুদীবিভ্রমো 
নিরস্কমুখচন্দ্রম। ব্রজশিশুড়সংরাজিতঃ | 

লসৎুকুমুদবিভ্রমব্র ঈগ বধুহছুললাসফন্ 

সদ] স্ফ,রতু মানসে বিয়(ত নো! মধুদ্ধেষিণঃ ॥২১৭ 

শ্রীমধুঙদন কৃষ্ণের মুখচন্ত্রম৷ আমাদের হৃদয়াকাশে নিফলক্কভাবে 
দীপ্তি পাউক। যেব্দন চন্দ্র অভ্যুরার-সৃছুল-লল্ল-হাস্তচ্ছলে জ্যোৎস্না 

বিলাস ধরণ করিতেছে । এবং ব্রঞ্গবালকর্প নক্ষত্র দ্বারা সম্যক্ দীপ্ডি- 



৯৬ ভক্তিলহরী | 

বিশিষ্ট । এবং প্রফুল্প-কুমুদবিলাসধারি-ব্রজাঙ্গনাদের হৃদয় উল্লসিত করঃ 

আমাদের হদয়াকাশে দীপ্তি পাউক ॥২১৭ 

তবদীয়ং ভ্রপালীদ্বয়মখিল-গোপীপ্রিয় তম 

ধন্ুঃশক্কাং কেষাং রচয়তি ন ব1। পুষ্পধনুধঃ | 

তথ! ফুল্লো ষত্র শ্রুতিসরণিমুল্রঙ্ঘ্য বিলসং- 
স্তবাপাঙ্গোল্লানো জনযূৃতি শরাকর্ষণধিযুং ॥ ২১৮ 

হে নিখিল গোপীপ্রিয়তম ! তোমার ভ্রকোটিদ্ব কাহার মনে মদন 

ধনুর শঙ্কোৎপাদন না করিতেছে ? তেমন তোমার কটাক্ষও, শ্রুতিপথ 

লঙ্ঘন করিয়া দীপ্ত হওয়তঃ শরাকর্ষণ-বুদ্ধি জন্মাইয়া দিতেছে ॥ ২১৮ 

শারদ লনত পু লন্তয পুনর্ভবেণ রচিতগ্রৈবেযভূষাশ্রিয়ে 
প্রোন্মীলঙ্নবকিক্ষিনীধ্বনিলদণক্ষীণাৰলগ্রায় চ। 

বাল্যক্রীড়নকৌতুকায তরুণক্িগ্ধান্থুদাঙ্গত্বিষে 
কৃষ্ণায়াপ্রতিমাত্সনে সরভসং তট্মৈ নমস্থুন্মহে ॥২১৯ 

ব্যাঘ্ুনথের দ্বারায় রচিত যে কভূষণ,তদ্ছারা শ্রীযুক্ত, এবং উন্মীলিত 

হইতেছে, নবকিক্ষিনীর ধ্বন দ্বার! দেদীপ্যমান ক্ষীণ উদর যাহার, বাল্য 
ক্রীড়ায় কৌতুক বিশিষ্ট, নব মেঘের স্তায় শরীরের স্িপ্ধকান্তি, এমন 

অতুলাত্ম! কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ২১৯ 

তিতীর্ুরণি চেদিতস্তবরিততারকং দুস্তরা- . 

ভুদা স্মর ভবান্বুধেঃ সকরুণং শচীনন্দনং । 



ভক্তিলহরী । ৯৭ 

অনন্যশরণং পুনমিখিলসম্পদামাকরং 
ভজ প্রণতমরঙ্গলং কলিমলাপহং তৎপদং ॥ ২২০ 

ব্দি এই দুসশ্তর ভবসাঁগর পার হইতে বাঞ্। কর্, তাহা! হুইলে সত্বর- 

ভরণকারী দয়ালু শচীনন্দনকে স্মরণ কর। এবং নিখিল সম্পদের আকর 

ও অনন্তশরণ এবং প্রকৃষ্ট নতদিগের মঙ্গল ও কলিজনিত পাপনাশি- 
তৎপদ নিফাম হইয়া ভজ ॥ ২২ 

ছুরন্তেহস্মিন্ ভ্রান্ত বত মম মনোতৃঙ্গ শুধু রে 

মরন্দৈহাঁনে কিং বিষয়কুন্ুমেহসি প্রসিতধীঠ । 
অলং স্ত্রীপুত্রাণাং ভরণপরিপোষার্থনিরতো। 

হরেস্তৎ পাদাব্ প্রভবমকরন্দং পিবসি ন ॥ ২২১ 

হে আমার মানসমধুপ! তুমি এই ছুরন্ত বিষয়কুস্থমে মকরন্দ না 

থাকিলে 9, কেন ভ্রমবিশিই হইয়া আসক্ত হইতেছ ? এবং স্ত্রীপুত্রদিগের 

ভরণপরিপোষণের জন্ঠ অত্যর্থ নিরত হইয়া, হরির সেই পাদপদ্নসগ্তাত 

মকরন্দ কেন পান করিতেছ না? ২২১ 

অনিত্যবিষয়স্পুহাজনিতভীষণাহষ্কতি- 

শচরস্তবিরতং ভূবি স্থিতিমতাং স্থিতিং লড্ঘয়ন্। 
সদা২বিছিত কর্ম্মকৃৎ সুজননিন্দনে ব্যাপৃতঃ 

পদ স্মরসি ন কচিদ্বত ভবাব্ধিনিস্তারকং ॥ ২২২ 

তুমি নিরস্তর অনিত্যবিষয্ব-বাঞ্া-জনিত অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এই 

পৃথিবীতে মাননীয় ব্যক্তিদের মর্ধ্যাদ্দা্রজ্বন করিয়া বিচরণ করিতেছ, 



৯৮ ভক্তিলহরী ৷ 

পুনশ্চ সঙ্জননিন্দায় সর্দদ। ব্যাপৃত থাকিয়া বিধি বিগহিত কর্ম করিতেছ। 

কিন্ত ভবাবিতারণ হরিচরণ একবার ৪ কখন স্মরণ করিতেছ না, বড়ই 

ছুঃথের বিষয় ॥ ২২২ ূ 

উদীর্ণনবনীরদছ্যাতিকদন্সদ্দি গ্রহং | 

শ্মিতস্তবকিতারুণাধরমনোহর্রীমুখং । 
বিলোলনয়নাঞ্চলব্রজ বধূবিলাসালযং 
কদ! নু স্থখমাপ্,যাং কমপি বালমালো কয়ন্ ॥ ২২৩ 

উদগত নবঘন-কান্তি-শেণীর ন্যায় গুন্দর দ্বেহ, এবং অল্পহান্ত দ্বার: 

স্তবকিত যে অরুণাধর, তন্বারা মনোহর শোগাঘুক্ত বদন, এবং বিলোল- 

নয়ন প্রান্তভাগ [বশিষ্ট ব্রজাঙ্গনাদগের বিলাসের আলয় স্বরূপ, এতাদশ 

কোন বালকে দেখিয়া কৰে আমি সুখ প্রাপ্পু হইব? ॥ ২২৩ 

মরো বারিজ্ঞানাদৃত্রমকলিতবুদ্ধিঘ্বগ ইব 

নিরানন্দে ভ্রান্ত ভ্রমসি সুখলিঞ্ন,৪ কিমু ভবে । 
অনিত্যে দেহাদৌ। বিহি তবিষমাসক্তিরনিশং 

সকৃত্তং নো মুঢ় ল্মরসি কলিহন্তারমনঘং ॥ ২২৪ 

মকতে জল জ্ঞানে ভ্রমান্ধিত-বুদ্ধি মুগের ন্যায় তুমি এই নিরানন্দমন্থ 

সংসারে, হে ভ্রাস্তনর ! স্থখলাভেচ্ছু হইয়া কেন ভ্রমণ করিতেছ ? অপিচ 

নিরন্তর অনিতা দেহে, ও অন্ত বিষয়ে, বিষম আসক্ত হইয়া একবার ও সেই 

কলিহস্ত। নির্দোষ কোন অনির্বাচ্য পদার্থ স্মরণ করিলে না। ইহা কি 

চঃখের বিষয় নহে ? ॥ ২২৪ 



ভক্তিলহরী । ৯৯ 

যদ্রোধাকুচহৈমমঙ্গলঘটে ব্য।কো ষনীলাম্ব, জং 
যদেগাপীমুখচন্দ্রভিভিষু দধতকম্ত ঃ রক বিভ্রমং | 

২সংসারমহার্ণবোগ্মিতরণে নিস্তারবীজোপমং। 
তশ্ীলান্বদমেচ কং কিমপি নশ্চিত্তে মহোরাজতাং॥২২৫ 

শ্লীরাধিকার স্তনরূপ স্বর্ণময় মঙ্গল কুস্তে যাহা বিকচনীলপন্স্বপূপ, 
বাহ! গোপীদিগের মুখচন্দ্রফলকে কপগুরীবিলাস ধারণ করিতেছে বাহ! 

সংসার সমুদ্রের উন্তালতরঙ্গতরণে নিস্তারবীজতুল্য, সেই নৃতন মেঘের 
শ্ায় শ্টামল অনির্বচনীয় কোন 'একটী তেঞ্জঃ আমাদের চিত্তে দীপ্তি প্রাপ্ত 
হউক ॥ ২২৫ 

পুরোবংশীনাদস্তদন্ু নবনীলান্ব,দঘট! 

ততো বিছ্যদ্বাসোবিরচিতচমত্কারস্থষম। | 

ততঃ কাক্চাদীনাং রুণুঝুনুনুঝঙ্কারলহরী 
প্রসূতিহ্ধাণাং স্ক,রতি হৃদি নঃ কাপি মধুর৷ ॥২২৬ 

প্রথমেই সম্মুখে বংশীরব, তৎপশ্চাৎ নবনীলকাদদ্বিনী তৎপশ্চাং 

বিছাদস্দ্বারা বিরচিত-চমত্ফার-পরমশো ভা, পশ্চাৎ নূপুর ও কাঞ্ষী প্রভৃতি 
অলঙ্কারের রুণুঝুন্বশবের ঝঞ্কারলহরী, আমাদের হৃদয়ে কোন এক 
হিরা মধুর! হর্ষের প্রস্থতি স্ফুরিত হইতেছে ॥ ২২৬ 

শপ পপি | পাটি শিশাপশটী পাশপাশি ৮৮৮৭ 

দুরীক স্তাবতীর্ঘ; প্রবলকলিভয়ং শ্রীশচীনন্দনঃ সন্ 
ফাল্গুন্যাঁ পৌর্ণমান্ত।ং নিজগণসহিতঃ শ্ীনবদ্ধীপধান্গি। 
বুযং জায়ধ্বমগ্ প্রভৃতি দিশিদিশি প্রোল্পনন্তক্তিভাবা?ঃ 

প্রেন্ন। পৃতং বিধাস্তে জগদিদমখিলং কৃষ্ণনামানুগাঁনাৎ ॥২২৭ 



ভা ভক্তিলহরী । 

(অনস্তর গৌরাঙ্গ অবঙার হইবার পুর্বে দেবগণসমক্ষে প্রভূ 
প্রতিজ্ঞা )। হে ভক্তগণ! হে দেবগণ! তোমরা উল্লসিত-ভক্তি-ভাব 

ভইয়! দিগ্বিদিকে যাইয়া ভক্তভাবে জন্মগ্রহণ কর; বিলম্ব করিও 

না। এবার ভক্তি ব্যতীত কলির জীব কিছুতেই মুক্ত হইবে মা। 

আগামি-ফান্তুনী পৌর্ণমাসীতে নিজ পরিকর, অর্থাৎ স্বাঙ্গোপাঙ্গাদি সহিত 
আমি নবদ্বীপে শ্রীমতী শচীদেবীর পুত্রৰপে জন্মাইয়া জীবের প্রঝল- 

কলিভয় বিদূরিত করিব ; এবং শ্রীকুঞ্ণচনাম গান করিয়া অখিল জগংক্কে 

প্রেমদ্বারা পবিত্র করিব | ২২৭ | 

মিলিত! যুক্সাভিজ গদিদমহং প্রেমনিচিতং 
প্রকুর্বব্ন,দ্বর্তাস্মি কলিজভয়ৈঃ কাতরজনান্। 
স্বয়ং প্রেমাঁবিষ্টঃ সততমতিহৃষ্টো নটগতি? 

প্রান্তে স্বাং ভক্তিং রতিরসচমৎ্কারলহরাং ॥ ২২৮ 
হে দেবগণ! তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই জগৎ আমি প্রেম- 

পরিপুর্ণ করিয়া, কলিভয়ে কাতরজনের উদ্ধার ক্রবই করিব। স্বয়ং 

প্রমাবিই ও প্রসন্নভাবে নটগতি হইয়া, রতিরসদ্বারা অনির্বচনীক়্ 

চমতকার লহরীবিশিষ্ট স্বীয়ভক্তি দান করিব। অথাৎ স্বয়ং “ভক্তি- 

যজন' আচরিয়1, জীবকে তাহা যজিতে শিক্ষা! দিব ! ১২৮ 

চিরাক।ঙ্ক্যং দেবৈরছুপরতবুদ্ধযাদি করণৈঃ 

পদং তল্লন্ধং বো বহুস্থকৃতিলভ্যং কলিযুগে । 

মনুধ্বে নে! জীবাস্তদ্রপি নিজভাগ্যং সকুদহো। 

প্রসন্গং সঞ্জাতং যদনুকৃপয়া দ্বৈতমিহ তং ॥ ২২৯ 



ভক্তিলহরী। ১০১ 

উপরতেক্দ্রিয় হইয়া! দেবগণ কর্তৃক যা চির প্রার্থনীয়, সেই বন্পুণা- 
লভা চরণ, তোমর1 কলিষুগে বাহার কৃপায় অনায়াসেই প্রাপ্ত হুইয়াছ, 
এবং ধাহার কৃপায় নিজ ভাগা প্রলন্ন হইয়াছে, সেই শান্তিপুরনাথ 

সদাশিব শ্ীলাদ্বৈত প্রভাকে তাহ! তইলে ও, হে জীবগণ ' তোমরা! একবার 
মানিতেছ না? ইহ কি কৃতত্রের কার্য নহে %গ॥ ২২৯ 

গঙ্গান্তস্ত্রপসীদলেন নিযতং সংপুজ্য যেন স্বয়- 

মাবিভাব্য সচ প্রভুস্ত্রিজগতাং সন্দশিতো। লীলয়া । 

অদ্বৈত তমিমং সরৎ ম্মরথ নো যুয়ং কৃতত্বাঃ কলো 
স্বান্তে শান্তিধুরাং দধাতি খলু যল্লীল! চমণ্ডকাঁরিণী ॥২৩০ 

যিনি গঙ্গোদক 'ও তুলসীদল দ্বার! নিয়ত পুজা করিয়া, স্বয়ং সেই 
ভ্রিলোকীনাথকে অনায়াসে তোমাদের আবির্ভাবিত করিয়া দেখাইয়াছেন, 

এবং চমৎ্কারিণী বাহার লীলা, মনে শান্তিভারনিধান করিতেছে, হে 

কতপ্রগণ ! কলিতে সেই মহোপকারী শ্রীঅদ্বৈত-প্রভৃকে একবারও ম্মরণ 
করিতেছ না ॥ ২৩০ 

নিগগ্য উীগৌরেত্যনুদ্িনমহং প্রেমনিচিতঃ 

কদ। স্তন্তব্বেদব্যভিচরিতনানারমভর2 | 

কদা সানন্দং তত্প্রথিতরসমাধুর্যনিলয়ং 
করিষ্যে সংসঙ্গং ভজনরসরঙ্গং হৃদি বহুন্ ॥ ১৩১ 

“ক্রীগৌর"_ এই নাম উচ্চারণ করতঃ প্রতিক্ষণ আমি প্রেমদার। 

ব্যাপ্ধু হইয়! স্তম্তশ্বেদের সহিত হান্ত ও রোদন প্রভৃতি নানারসভরে 



১০২ তক্তিলহরী । 

গদ্গদ হুইয়৷ আনন্দের সহিত শ্রীগৌরচন্্র প্রকটিত-রস মাধুর্যের নিলয়, 
এবং ভজনরসের কৌতুক হৃদয়ে বহনকরতঃ কবে সাধুগণের সঙ্গ 
করিব ? ॥ ২৩১ 

আশ্চর্্যহ্যতি পুঞ্জম গ্ুলমহাসান্দ্রচ্ছটাভাহুরাং ) 
রাধাপ্রেম-মহারসান্ধিজননীং চেতশ্চমত্কারিণীং। 

লাবণ্যোৎকরসারতুন্দি লমহামুর্তিং যমত্রািনীং 

বিভ্রৎকাঞ্চনকাঞ্চনদ্রেবময়ীং কোহয়ং নরীনৃত্যতে ॥২৩২ 

আশ্চর্ধ্যকাস্তি-পুষ্জ দ্বারা মনোহর ও মহা-নিবিড়-ছটা-দ্বারা ভাম্ুরা, 

এবং চিত্তের চমতকারিণী, ও বরাধাপ্রেমরূপ মহারসসাগরের প্রসবিনী, 

এবং ষমভয়হারিণী, অর্থাৎ মাধুর্য এবং প্রশ্বর্ধ্য এতদ্ভয়ের একত্র 

সন্মীলনাত্মিকা কোন এক অনির্বচনীয় কাঞ্চনদ্রবাত্মিকা লাবণা-সমূহের 

সারদ্বারা পু, এমন মহামৃত্তি ধারণ করতঃ পুনঃপুনঃ নৃতা করিতেছেন, 

ইনি কে ?॥ ২৩২ 
১৮০ 

হিত্বা! বিত্তপ্রলুব্ধো৷ ভ্রমসি কিমু ভবে ভ্রান্ত মচ্চিতভূঙঈগ 

শ্রীমদেগীরাঙ্গপাদান্তুজমধুররসপ্রে মপীযৃূবধারং । 
যেনাকাণ্ডে প্রয়াতি ত্রিজগদ্তিস্থখানন্দনন্দোহসারং 

পায়ংপায়ং তবে ত্বমপি ভব তথ! মুক্ত দঙ্গঃ কৃতার্ঘঃ॥ ২৩৩ 

হে ভ্রান্ত মচ্চিন্তভূঙ্গ ! তুমি ধনলোভে মত্ত হইয়া 'এই সংসারে অমুত- 

ধার শ্রীমদেগীরাঙ্গ-পাদপন্মজাত-মধুররসবিশিষ্ট-€্রেম ত্যাগ করিয়া কেন 

ভ্রমণ করিতেছ? যে রসপান দ্বারা ত্রিগৎ হঠাৎ অতিহুথমন্ন গ্রীতি 



ভক্তিলহরী । ১০৩ 

সমূহের সার প্রাপ্ত হয়েন, তুমিও বিষয়ান্তরের আসক্তি ত্যাগ করিয়া সেই 
অমুতধার প্রেম, পুনঃপুনঃ পান করিয়া কৃতার্থ হও ॥ ২৩৩ 

হলাদজ্যোতস্াপ্রলারৈজ গদিদমখিলং পুরয়ন্ গৌরকাঁস্তিঃ 
শীমচ্চৈতন্যচন্দ্রঃ প্রকটিতমহিম! যঃ কলৌ প্রাছুরাসীৎ |. 
বালো' বৃদ্ধে। যুব। বা প্রথিতজড়মতিঃ শুদ্ববুদ্ধির্বরাকঃ 
স্্ব্বেষামেব চিত সপদি স বিদধে প্রেম পীযুষপুরং ॥২৩৪ 

ধিনি আহ্লাদরূপ কৌমুদীপ্রসার-দ্বারা অখিল জগতকে পূরিত করিয়, 
কলিতে প্রথিত-মহিমা গৌরদীপ্ডি শ্রীমচ্চৈতগ্তরূপ চন্দ্র যে প্রাছুরভূত 

হইয়াছিলেন, তিনি বালক বৃদ্ধ ঘুব! ও শুদ্ধ বুদ্ধি বা জড়বুদ্ধি মূর্খ বা পণ্ডিত 

সকলেরই চিত্তে সহসা পীযৃষপুর-প্রেম বিধান করিয়াছিলেন ॥ ২৩৪ 

হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈর্বদ যমভযুত্বং মুহুরিদং 
স্থসিদ্ধং জন্মাদ্যং তব সপদি ভাবীহ কুমতে। 
মুধ দৃপ্তিং তৃপ্তিং বিস্থজ ভজ বুদ্ধিং পররুজাং 

বিহায়াণ্ড প্রেন্না ম্মর কমপি শন্রং কিল কলেঃ ॥ ২৩৫ 

তুমি পুনঃ পুনঃ বমভয় হারি-মধুর “হরে কৃষ্ণ” এই নামাক্ষর উচ্চৈ:- 

স্বরে বল। তোমার আদ্িভূত, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ এই নরজন্ম তাহা হইলে 

সহ! স্ুসিন্ধ হুইৰে। বৃথাগর্ধত্যাঞ্গ :£কর মনে তৃপ্তিলাভ কর এবং 

পরগীড়া প্রদ্-বুদ্ধি নিশ্চয় ত্যাগ করতঃ, কোন এক অনির্বাচ্য কলির 

মহাশক্রকে প্রেমের সহিত স্মরণ কর॥ ২৩৫ 



১০৪ ভ 

মনোহরতনুছ্যতিস্ফ,রদমন্দসান্দ্রচ্ছটা- 

চমৎ্কৃতনৃমণ্ডলীনয়নচুন্থিসদ্ধি গ্রহঃ । 
সভানুতনুজামহাবিরহতুন্দিলং প্রেম যত . 
প্রদাতূমপি তৎ স্বয়ং কিমু হুরির্নরীনৃত্যতে ॥ ২৩৬ 

মনোজ্ঞদেহকাস্তি হইতে পরিস্ফুরিত উত্তম নিবিড় যে ছটা অর্থাৎ 
জ্যোতি্ময়ী শোভা, তদ্বারা চমতকৃত-নুমণ্ডলীর নয়ন-দ্বারা -চুন্বিতবিগ্রহ 
হইয়া, স্বয়ং হরি কি কলির জীবগণকে, শ্রীরাধার বিরহ্দ্বারা-পরিপুষ্ট যে 

প্রেম, তাহা তাহাদিগকে দিবার জন্তই পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতেছেন ॥ ৯৩৬ 

লোকে পুত্রকলত্রনঙ্ঘসহিতং যদ্যৎ জুখং বর্ততে 

তত সর্ববং পরিতোষপুর্ববকমহে। ভুূক্তং ময়! সর্ববথ|। 
হুঃখং কিম্ত্বিদমেব মে বছুপকর্ভারং ভবন্তং কচিৎ 
স্বান্তং ন স্মরতি ক্ষণং তদনিশং ধিকৃতৎ কৃতত্বং হরে ॥২৩৭ 

এই জগতে পুত্রকলত্র-সমূহের সহিত থে যে ভোগাসুখ আছে, 
পরিতোধপূর্বক আমি সর্বপ্রকারে সেই সকল স্ুুখভোগ উত্তমরূপে 

করিয়াছি। কিন্ত হে হরে! এই আমার দুঃখ যে, পদে পদে ত্বত্ত 

সখ ভোগ করিয়াও, পরমোপকারী যে তুমি, তোমাকে আমার কৃতত্র- 

হৃদয় কখন ভুলিয়াও ক্ষণকালের জন্য শ্মরণ করিতেছে না। অতএব 

তাহাকে ধিক্। ২৩৭ 
পপ পপ এস শপথ 

[১১১১১১১১১১১ 0১১১0 

ধৈরিথং কিল সংশয়াম্পদতয় দৃষ্টোহি গৌরঃ পুর! 

পূরণব্রন্মননাতনোহয়মথব! সামান্যভক্তোহস্তু বা। 

সপ 



ভক্তিল্হরী। ১০৫ 

তেষাং শান্তিপুরাধিপেন মহতাইদ্ৈতেন চিত্তে হুঠা- 
তৎস্বারূপ্যবিনির্ণয়েণ বিধিবত্তৎপুর্ণতাপাঁদিতা ॥২৩৮ 

গৌরাঙ্গচন্ত্র কি পূর্ণব্রহ্মদনাতন, অথবা সাধারণ কোন ভঞ্তই বা 
হবেন,_-এইরূপে ইনি ধাহাদ্িগকর্তক পুরে সনদেহ্াম্পদত্ব-নিবন্ধন 
পরিদুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাদিগের হৃদয়ে হঠাং মহোদয় শ্রীশান্তিপুরনাথ 

সদাশিবের অবতার শ্রীলাদ্বৈত প্রভূ কর্তৃক, তাহার স্বরূপতার নিশ্ন় দ্বারা 

বিধিপুর্ববক তাহার পূর্ণত1 সম্পার্দিত। হইয়াছিল ॥ ২৩৮ 

জীবে! মৎকুপয়া কলাবলভতাহনাযাসমিষ্টং পদং 

শ্লীগৌরাঙ্গমহাপ্রভোঃ সপদি তত্তক্তিশ্রিয়া প্রেম চ। 
সোহয়ং শান্তিপুরাখ্যধামনি বসন্ শান্তিপ্রদে। ভ্রান্তিহ! 

শ্রীলাদ্বৈতসদাশিবঃ কলিভূবাং সম্পাগ্যতাং বঃ শিবং ॥২৩৯ 
এই ঘোর ছুরস্ত কলিযুগে জীবসকল ধাহার করুণায় শ্রীগৌরাজ- 

মহাপ্রভূর অভীষ্টচরণ, সহপা স্টাহার ভক্তিসম্পর্তির সঙ্গে নিরভিসন্ধি- 

প্রেম ও অনায়াসে লাভ করিয়াছিলেন, সেই এই জীবের ভ্রান্তিদূরকারী 

শাস্তিপ্রদ, শাস্তিপুরাধ্যধামে বাসকরতঃ শ্রীষক্ত অদ্বৈতনামে সদ্দা- 

শিবাবতার, কালজাত তোমাদিগের মঙ্গল করুন ॥ ২৪৯ 

সুচারুমুখমাচলৎকুটিলকুত্তলৈরাৰৃতং 
মনোহরমণিস্ফ,রৎকনককুগ্ডলং গণ্ডয়োঃ । 

প্রশস্তহৃদয়োললসদিমলমৌক্তিকত্রথ্থরং 
মহঃ কিমপি রাজতে প্রভূবরস্ত গৌরস্য হা ॥ ২৪ 



১০৬ ভক্তিলহরী। 

ঈষদ্ধিচলিত-কুঞ্চিত-কুস্তলাবৃত-মনোহর-বদন, এবং গণ্ুদ্বয়ে মনোহর 
মণিঘ্বারা পরিস্ফুরিত কনক কুণ্ডল বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং প্রশস্তবক্ষে 

দীপ্তিশালি-বিমল মুক্তার মালা আছে যাহার, প্রভুবর গৌরাঙ্গের অনির্ধ্বচনীয়্ 

তাদুশ কোন তেজঃ দীস্তি পাইতেছে ॥ ২৪০ । 
স্পা ৮০ পপাাশাীিশিশীীশশীশি পাপা স্পা শি ৯ পেশা 47 শীশীশীশ - ৯, 

রাগোঁৎকধান্নবনবচমণ্কারিতোল্লামভাজঃ 

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়ূলহরীজ'তভাবোৎকরম্তয | 

ধারা পঙ্কেরুহনযনযোনিষ্পতন্তী চ রম্যং 

মুক্তীপংক্েজনযৃতিতরাং বিভ্রমং যস্য নিত্যং ॥ ২৪১ 

রাগাতিশযাহেতু নৃতন নৃতন বৈচিত্র্যের উল্লাসভাক্, এবং ্রীরাধিকার 

প্রণয্মলহরী-সমুৎপন্ন-ভাবসমৃহবিশিষ্ট হইয়া, যাহার পদ্মনয়নের ধারা নিত্য 
নিপতিতা হইয়া, মুক্তাশ্রেণীর মনোহর বিলাস কে জন্মাইতেছে ?॥ ২৪১ 

ধার পন্ষেরুহুনযনযোর্স্ত শান্তিপ্রসুতি- 

স্তপাংস্তাপৈঃ শময়তিতরাং বৃষ্টিধারেব লোকান্। 
যদ্দাতৃত্বং স্থরতরুবরং নিন্দতীতি প্রকামং 

গৌরং নৌমি প্রণতশিরসা তং নবদ্বীপচন্দ্রং ॥ ২৪২ 

শান্তি গ্রসবিনী যাহার কমললোচনের (প্রেমাশ্রধারা, তাপত্রয়ো তপ্ত 

জগৎকে বুষ্টিসম্পাতের স্ায় প্রশমিত করে, এবং ধাহার দাতৃত্ব, কল্প- 

পাদ্দপকে যথেষ্ট নিন্দাদ্বারা খর্ব করিতেছে, সেই নবদ্বীপচন্ত্র গৌরাঙ্গকে 

আমি নতমস্তক হইয়া! স্তব করিতেছি ॥ ২৪২ 



ভক্তিলহরী । ১৩৭ 

আসাছ্য প্রসভং ধনং ধনিগণে! রাজ্যািরত্বব্রজং 

সর্ব্বেষং খলু লঙ্ঘয়ে স্হিতিমতাং মানং মহাদান্তিকঃ । 

পাঁপাচারপরায়ণে। বহিরসৌ গৌরাঙ্গপাদাজযো- 
রিং যঃ কুরুতে কলোৌ স চস্খী নৈকঃ পরং ভক্তিমান্ ॥২৪৩ 

রাজাসহিত মণিসাণিক্যাদিবিশিষ্ট ধনরাজি প্রাপ্ত হইয়! মহাদাস্তিক 

ধনিসকল গোৌরাজচরণের বহিম্্ঘ, অতএব পাপাচারপরায়ণ হইয়! 

সকল মর্্যা্দাশালীদিগের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন। বাস্তবিক কলিতে 

এতাদৃশ আচরণ যাহার করে, তাহারাই সুথী। কেবল একমাত্র ইহার 

বিপরীত আচরণকারী, এবং গৌরপদারবিন্মসেবি-ভক্তিমান্ সেইই এ্রহিক 
স্থথে বঞ্চিত হইয়া দারিদ্র্য ও অন্তান্ত,নানা কারণে দুঃখ পার । হায় কলি! 

ধন্ত তোমার কাধ্য ! ॥ ২৪৩ 

স্তে কিস্করতামুপেত্য সহ! গুর্ববাদয়েহসুয়তি 
হিংদাদ্বেষযুতঃ স এব নিকৃতঃ গ্রেষ্ঠঃ সুখী সর্বথা | 
মাহাত্ব্যং কথয়াঁমি কিং যুবতিভির্মগ্ং ছি যস্ত প্রিয়ং 
ধিকৃত্বাং ধিকৃতমতঃপরং কিয়দহো। জানে ন তে বর্ততে ॥২৪৪ 

যে তোমার দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া, গুরুজনাদির গুণেও সহ্ছস। দোষারোপ 

করে, এনং যুবতীদ্দিগের সহিত মগ্যই যাহার হ্ৃগ্ভ হইয়াছে, হে কলে! 

তোমার মাহাত্মাবলে সেই খলাস্মাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রকারে হুথী। যেহেতু 
তোমার প্রথমাবস্থাতেই এই ঘটনা, ইহার পর যে কি হইবে তাহা 

জানিনা) অতএব তোমার মাহাত্্যকথ। কত বলিব! তোমাকে, 

ও তাহাকে ধিক্ ॥ ২৪৪ 
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যোহয়ং দেবঃ কনকম্থভগাঁ গোৌরকান্তিং দধাঁন 
আবির্ভতঃ প্রকটমহিমা জ্ীনবদ্বীপধানি | 

শুদ্ধানন্দোজ্জ্বলরসময়ীং পূর্ণকারুণ্যসিন্ধু- ৰ 

যুক্মচ্চিতে সহি করুণয়! প্রেমভক্তিং বিধত্তাং ॥ ২৪৫ 
প্রকটমহিমা যে দেব, কনকল্গন্দর গৌরকাস্তি ধরিয়া শ্রীনবনদ্ধীপধামে 

আবিভূ্ত হইয়াছিলেন, সেই পরিপূর্ণ-করুণারসের সাগর, তোমাদিগের 
চিন্তে, বিমলানন্দপূর্ণ উজ্জলরসাঝ্সিক1 প্রেমভক্তি বিধান করুন ॥ ২৪৫ 

গবাং ছুগ্ধং নষ্টং ভবতি কিল মুত্রব্যতিকরা- 
ন্ন তদেঘাগাৎ কিন্তু কচিদহহ তন্রস্ত বিকৃতিঃ। 

স দৃষ্টান্তে৷ ভূয়োহ্কৃতকলুষস্তেৰ কলুষ- 
লবস্পর্শান্দ্টির্ন কৃতবহুপাপন্ত চ পুনঃ ॥ ২৪৬ 

মুত্রসম্পর্কে গোদুগ্ধই ন্ট হয়, কিন্তু তদ্যোগে তক্রের কখন বিরতি 

হয় না। যে হেতু সেই দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইতেছে__যথা- নিষ্পাপ 

ব্যক্তির সামান্তপাপস্পর্শেই বিশেষনিন্দা হয়, কিন্তু বহুপাপকারীর 

অপেক্ষাকৃত অধিক পাপাচরণেও তাহ! লোকলোচনের গোচরীভূত হয় 

না। শ্বেত বস্ত্রেই মসীরেখা দৃষ্ট হয়, কৃষ্ণবন্ত্রে নে, ইতি ভাবার্থঃ ॥ ২৪৬ 
দাস, পপ পা পাপ পা 

প্রয়াতি ন পরাভবং কচিদ্রপি ক্ষমীমণ্ডলে 

বরাম্কপতিতোহপি যঃ প্রবলবৈরিণো ভুহ্হদঃ | 
হরেও্জজনমাধুরীম্থখসমুল্লপসন্মীনসঃ 

স এব স্থজনঃ সদা বিজয়তাং মহাবৈষ্ণবঃ ॥ ২৪৭ 
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যিনি এই ভূমগুলে ছুরাত্ম। প্রবলশক্রর ক্রোড়ে পতিত হুইয়াও কখন 

পরাভূত হয়েন না, হরিভঙ্জন মাধুর্ষে/র স্ুখদ্বারা সমুল্লসিতমনাঃ, সেই 
স্থজনশিরোমণি মহাবৈষ্ণব সতত জন্বযুক্ত হউন। অর্থাৎ হরিতক্তের 
কোথাও পরাজয় নাই ॥ ২৪৭ 

হরি প্রণযুমাধুরীরসসমুল্লসম্মানস- 

স্তূণাদপি স্থনীচতাং দধদনাবিলানন্দথুঃ । 
য আতুরজনান্ প্রতি প্রণয়বানতিশ্রদ্ধয়৷ 

স এব করুণার্রহ্নদ্বিজয়তাং মহাবৈষ্ণব ॥ ২৪৮ 

তৃণ হইতে নআঅতাধারী, এবং বিমলানন্দবিশি্ট, ও হরিপ্রেম- 
মাধুধ্য-রস-দ্বার! সমুল্প। সতমনাঃ হইয়া, ধিনি কাতরজনের প্রতি অতিশয় 

শদ্ধ। সহকারে প্রণক্পবান্, অর্থাৎ “জীবে দয়া ও নামে রুচি”” ধন্মযাজনকারা 

সেই দয়াদ্র-হৃদয় মহাবৈষ্ণব জয়যুক্ত হউন ॥ ২৪৮ 

সম্বন্ধ; খলু ফত্র শান্্রনিবহে শ্রীকষ্ এব স্বয়ং 
কামং তচ্ছ.বণাদিভক্তিজনং যত্রাভিধেয়ং মুহুঃ | 
ভক্তেশ্চৈব ফলং প্রয়োজনমপি প্রেম চ্ছলৈর্বর্জ্ভিতং 
ইপ্থং যন্তজনীয়মেব তদলং শান্ত্রং বৃধৈরন্বহং ॥ ২৮৯ 

শাস্ত্র মাত্রেই “সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন* এই তিনটাই থাকা 

উচিত। যে সকল শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীরুষ্তই স্বয়ং সম্ব্বস্বরূপ, পুনশ্চ যে 

শাস্ত্রে ততশ্রবণাদ্দি নববিধ ভক্তিযজন্ই নিরতিশয় অভিধেয়, এবং সেই 

ভক্তির ফলস্বরূপ নিরুপধি প্রেমই কেবল যাহাতে প্রয়োজন, এবন্ভূত যে 

শাস্ত্র, তাহাই দিবারাত্র পঙ্ডিতগণ কর্তৃক অতান্ত ভজনীয়। অর্থাৎ 
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তাহাই পাঠ্য অন্ত শাস্ত্র বৃথাপাঠদ্বারায় অভীষ্টবস্ত লাভ হয় না_ভক্তি 
শান্্রই সেব্য ॥ ২৪৯ 

ক ভাতি বদ তৎ স্থমং বিমলসৌরভাদ্ যদ্বহিঃ 
কু শাস্ত্রমপি ভাতি তন্নচ হরেঃ কথা যত্র বৈ। | 

তপঃ ক্ধ খলু শোভতে ন বত যত্র কৃষ্ণ? ন্বয়ং | 

ক ভাঁতি লবণেন যদ্ রহিতমেব তদ্বযঞ্জনং ॥ ২৫০ 

বল দেখি! যে কুম্থম বিমলসৌরভবিহীন, তাহা! কোথায় শোভা 

পায় ! এবং যাহাতে হরিকথা নাই, সে শাস্ত্রই বা কোথায় শোভা পায়! 
আর যে তপস্ায় স্বয়ং কৃষ্ণ নাই, তাহাই বা! কোথায় শোভা পায় ? 

নানা উপাদানদ্বারা পাক করিলেও লবণহীন বাঞ্জনই বা কোথায় সমাদৃত 

হয়। ভক্তিবর্জিত মনুষ্য ও তদ্ধপ ॥ ২৫০ 
পিপি শীত 7 ৮ শ্া্াাটিপী আপপাশি শী 7২ শা চা উস পাাশাাতি পপিশলপ শশা শপাপাপাগ শপ 

হস্ত ক প্রতিভাতি তৎসর ইহাস্তেজেন যদ্বজ্জিতং 

প্রেমোদন্তলবেন হীনমথব। শাস্ত্রং কৃতঃ শোভতে | 
হীনং চন্দ্রমসাপি খং কুন্ত ইহাভাঁতি ন্দযং তদ্দ 

হীনং তনম্মনুজস্ত জীবিতমপি প্রেন। ক্ধ বা শোভতে ॥ ২৫১ 
পদ্মবিহীন যে সরোবর, তাহা কি এই জগতে কোথাও শোভা পায় ? 

স্বধাংশুবিহীন আকাশই বা এই জগতে কোথায় শোভিত, হয়? বল 

দেখি ! হুরিপ্রেমবিহীন মনুষ্য জীবনই বা কোথায় শোভিত হয় ? কোথাও 
নহে, প্রেমহীন মন্ষ্যজীবন, আর গন্ধহীন পুষ্প; উভগ্মই তুল্য ॥ ২৫১ 

(বমুক্তসঙ্গীচ্চরণাম্ব,জা তব 

বিস্ৃগ্যমস্তীহ ন কিঞ্চনাস্য মে। 
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অমুত্র ভোগ্যং সুখমৈহিকং তথা 
যতো! ন ত্প্রার্থযিতাপি কো ভৰেৎ ॥ ২৫২ 

জীবন্ুক্তদিগেরও আসক্কিস্থল তোমার পাদ্পদ্ম হইতে, এই আমার 

অগ্ত কিছুই অন্বেষণীয় বস্ত ইহজগতে নাই। যে চরণ হইতে ইহলোক 

ও পরলো কভোগ্য-সমস্ত সুখলাভ হয়, বল দেখি! তাহার প্রীর্থয়িতা 

কেনা হইবে ॥ ২৫২ 

সকালোৎপন্নানামপি বুধগণানাং সকরুণৈ- 
হৃতিং চি্তং যেন প্রকটি তমহিন্না নিজগুপৈঃ | 
ন মন্ব।নে হন্ত ত্বমিহ জড়বুদ্ধে তমনিশং 
পরেশং গৌরাঙ্গং কৃতকুজনসঙ্গঃ পতাঁপ কিং ॥ ২৫৩ 
প্রথিতমহিমরাজি যত্-কর্তৃকু, সমানকালোতপন্ন-জ্ঞানি-প্ডিতগণেরও 

চিত্ত, দয়াপ্রধান লীয-গুণাবলি-দ্বারা হৃত হইয়াদ্বিল। কিন্ত হে জড় 

বুদ্ধ? তুমি নিরন্তর কুজনসঙ্গ করিয়া মলিনচিত্ততা-প্রযুক্ত সেই 

পরমেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গকে না মানিয়া কেন অধঃপতিত হইতেছ ? বড়ই 

খের বিষয় নয় কি? ॥ ২৫৩ 

যদৈশৎ সর্বেষামপি বুধগণাঁনাং হৃদি লগদ্ 
বিশেষ|দ বৈচিত্র্যাদ্ বিমলতরবৈরাগ্যমনয়ড। 
অরে রে সংসারে নিয়তমবিচারে ভ্রমধিয়। 

তমেনং বিস্মৃত্যোতৎপথনিরতচিভঃ পতি কিং ॥ ২৫৪ 

বাহার ঈশ্বরত্ব, তৎকালে পণ্ডিত মূর্খ ধীর অধীর সকলেরই হৃদয়ে 
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লগ্ন হুইয়া, বিশেষ বিচিত্রতাজন্ত বিমলবৈরাগা পাওয়াইয্লাছিলেন। 

অরে রে ভ্রান্ত মন্ুা ! তুমি নিয়তই হিতাহিত বিচারশৃন্থসংসারে উন্মাগ- 

বর্তা হইয়া, সেই গৌরাঙ্গকে ভুলিয়া কুকর্ম্মরত হ'য়ে ভ্রমবৃদ্ধিসহকারে 

কেন অধঃপতিত হইতেছ ? ॥ ২৫৪ 

ন শক্ত ভুবি তে বোদ্ধ ঘেহপি পণ্ডিতমানিনহ | 

তমেনং কৃষ্ণচৈতন্যং বোহপে! কপিমলাপহঃ ॥ ২৫৫ 

ধাহার! পগ্ডিতমানী, বাস্তবিকই তাহারা পুথিবীতে এই দেই 

গৌরাঙ্গকে বুঝতে সমথ নহেন, যে প্রভু কলিজনিতপাপের 

পত্যাথ্যাতা ॥ ২৫৫ 

যত্তত্বং ভক্তিমাত্রেণ জ্ঞাতব্যং বিশেষত? | 

জ্ঞায়েত স্বল্পমান্রেণ নতঙচ্ছান্ত্রবিশারদৈ? ॥ ২৫৬ 

যে তব্ব ভক্তিদ্বারাই সবিশেষ জ্ঞাতবা, সেই তত্ব, শান্ত্রনিপুণকন্তুক 
সামান্তপেও কেমন করিয়া জ্ঞাত হইতে পারে ? কিছুতেই নহে ॥ ২৫৬ 

মুক্তসঙ্গ ইহ তৎপদান্থুজং চিন্তযন্ কুরু ফলা।ন্বতং জন্ুঃ | 

বুধ্যতে পশুভিরাত্মমঙ্গলং কিন্তথাপি নচ বুধ্যতে ত্বয়া॥২৫৭ 

তুমি বিষয়াসক্তিবক্ভ্বিত হইয়া, সেই হরিপদানুজ চিন্তা করতঃ জন্ম 

সফল কর। এই জগতে পশ্তরাও নিজের মঙ্গল বুঝিতে পারে, কিন্তু 

মনুষ্য হইয়া ও, তুমি নিজ হিত বুঝ না 2॥ ২৫৭ 
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বৎপ্রধানমিদমাগতং জনুস্তৎ্কৃতে কিমপি নাত্র সাধিতং ॥ 
যদিধেয়মপি তদ্দিধীয়তাং মাকৃথা বিফলতাং নৃজন্মনঃ ॥ ২৫৮ 

পশু-পক্ষি-কীটাদি-জন্ম হইতে তুমি যে শ্রেষ্ঠ জন্মলাভ করিয়াছ, 
তজ্জন্ত তোমাকর্তৃক কিছুই সাধিত হইল না। যাহা কর্তব্য, এই জন্মের 
জন্য তাহ! তুমি কর, এবং এই হুল্লভি নরজন্মের বিফলতাবিধান 

করিও না ॥ ২৫৮ 

কুঝ্ভক্তসহবাসবাঞ্য় ব্যাপ্তমাত্মহৃদয়ং বিধীযতাং ! 
বিস্বৃতং কিমিতি দুষ্টচেতস। ছু্তরাভতরণকৃদ্ধরেঃ পদং ॥২৫৯ 

কুষ্ণ তক্তগণের সহিত বাস করিব্র, “এই ইচ্ছা””দ্বারা নিয়ত নিজ 

হৃদয়কে ব্যাপ্ত কর। দুস্তর ভবসাগর হইতে পারকর্তুহরিপদ; ইহা কি 

জন্ত হুষ্টচিত্ত হইয়া তুমি ভুলিয়া গিয়াছ ॥ ২৫৯ 

ভবন্ প্রসক্তঃ পরকুৎ্সনে মুহুঃ 

স্মরস্তাদে নৈব হরেষশোহমলং। 

নিশম্য তচ্চিত্রচরিত্রমে কশো। 

ভ্রেতং ন কস্যাপি মনে! ভ্রুতং ভবে ॥ ২৬০ 

বারংবার পরনিন্দায় রত থাকিয়া, তুমি হরির এই নির্মল যশ 

স্মরণ কর না। একবার মাত্র তাহার সেই বিচিত্র চরিজ্র শ্রবণ করিলে, 

দ্রুত কাহার হৃদয় ত্রুত না হয় !॥ ২৬৯ 

[ 
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শচীমুতত্বং গত এব যঃ কলা- 

বজায়তেহ ব্রজরাজনন্দনঃ | 

ভূবোজিহীযু'র্ভরভারমণ্জস! 

সএব বে। ভদ্রমলং প্রকুর্ববতাং॥ ২৬১ 

পুর্বে শ্রীব্রজরাজপুক্র, যিনি এই কলিতে শচীনন্বনত্ব প্রাপ্ত হক 

পৃথিবীতে জন্মাইয়াছিলেন, ভূমির ভারাতিশধ্য হরণেচ্ছু সেই প্রাত্ত 

তোমাদের কল্যাণ করুন ॥ ২৬১ 

যঃ শ্রাবয়ন্ সুমধুরং পরিতঃ স্িতানাং 

চেতাংসি ভক্তিবিলসৎস্বচরিত্রগানং | 
প্রেমাঞ্চিতানি বিদধে নিজজন্মভূমিং 
ভক্তৈনিজৈঃ সুবিপুলৈরনূগম্যমীনঃ ॥ ২৬২ 

বিপুল নিজভক্তজন-কর্তৃক অন্গম্যমান হইয়া নিজ জন্মভূমির 

চতুদ্দিপ্রত্তি-জনগণের চিত্তকে, যিনি ভক্তিবিলসিত-নিজ-পৃত-চরিত্র-গান 
শ্রবণ করাইয়া, প্রেমাঞ্চিত করিয়াছিলেন ॥ ২২ 

সঙ্কীর্তনশ্রবণতৎ্পরগোৌরভাজাং 

মধ্যেস্থিতো ভব হরেশ্চপিতানুরক্তঃ | 

আন্বাদনং কুরু মুহুর্রজলীলয়া তৎ 
প্রেনস্ফ রন্মধুরনামপরম্পরা য়া ॥ ২৬৩ 

হরিনামসন্কীত্তন-শ্রধণ-নিরত-গৌরভক্তবুন্দের মধ্যস্থ হইয়াঃ হরিচরিত।- 
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বলীতে অন্ুরক্ত হও। এবং ব্রহ্নলীলার সহিত তাহার প্রেমন্বার! স্করিত 

যে মধুর নাম, তাহার পারম্পর্যয ক্রমে আশ্বাদন কর ॥ ২৬৩ 

অনুশীলয় সম্জনৈঃ সহ রদিকৈঃ কৃষ্ণ কথ! নিরন্তরং | 

বিমলেন স্বখেন সঙ্গতে। ভবিতাসি গপসভঃং ন সংশঘু? ॥২৬৪ 

রূসিক সঙ্জনের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণকথার অনুশীলন কর, তাহা 

হইলে সহস। বিমলানন্দ সু থ পাইবে ? ইহাঙ্ে অণুমার সন্দেহ নাই ॥ ২৬৪ 

ভববন্ধবিমুক্তিকারণং যদি কৃষ্ণস্ত পদান্ব,জার্চনং 
কিমু তিষ্ঠদি তদ্িহায় রে বিমলানন্দস্থখেন বঞ্চিতঃ ॥ ২৬? 

হে মুঢ়! কৃষ্পাদপদ্মপুজাই যদি বিশেষরূপে ভববন্ধন-মোচনের কারণ 

হম, তবে তদর্চন-ত্যাগ করিয়া, কেনই বাঁ বিমলানন্দ-সুখ-ভোগে 

বঞ্চিত হও ॥ ২৬৫ | 

যোহয়ং মণ্মবিদাহকুদগরলতোহপুচৈস্তরাং ক্ষোভণঃ 
প্রোগ্যতাপভরব্রশাপি বরো মন্ম রভাবান্মুহুঃ | 

অত্যন্তং পুউপাকতোহপি বিষমস্তাপী ভবন্নগ্ স 

দুর্ববারে। বিরহন্বরো। দহতি নঃ স্বান্তং মুরদ্বেষিণঃ ॥ ২৬৬ 

অরুন্তদগরল হইতেও যাহা অত্যুচ্চ ক্ষত পদ, এবং নিরতিশক় মন 

সম্ভৃত প্রোদ্দামতাপবিশিষ্টব্রণ হইতেও ন্েদনা গ্রদ, এবং পুটপাক 

হইতেও |বশেষ অন্তর্দাহী হইয়া যাহা সর্দতোভাবে নিজ প্রভাব বিস্তার 

করিতেছিল, অগ্ভ সেই শ্রীমন্ুরদ্বেষীর বিরহজ্বর দুঃসহ হইয়া আমাদিগের 

মনকে অত্যন্ত দগ্ধ করিতেছে ॥ ২৬৬ 
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প্রভান্োহযং তীর্থঃ পরশুধররামেণ রচিতঃ 

স মাতুহ্ন্তেতি প্রথিততরবার্ত। কিল ভুবি। 

বকীহস্তেত্যন্মিন্নদয়হৃদি বিশ্বীসমনঘে ূ 
মুধা মাকার্ষীস্ত্ং সহচরি কুরচক্ষেত্রমিলিতে ॥ ২৬৭ 

মাতৃহন্তা পরশুরাম কর্তৃক এই প্রভাসতীর্থ রচিত হইয়াছে,_-এ কথা 

জগছিদিত-.সেই জন্য বলি, হে সহচরি! দেশ কাল ও পাত্রান্সারেই 

সকল বিষয়ের বিধেয়তা চির প্রসিদ্ধ, যদি তাই হয়, হে রাধিকে !--বুঝিয়া 

কাঁধ্য করিও,__-তোমার চিত্তচৌর-কৃষ্ণ, পুতনা নামে কংস-প্রেরিতা 

রাক্ষপীকে বাল্যকালেই নিহত করিয়াছেন ; অতএব ইনিও স্ত্রী-হস্তা এবং 

কুরুক্ষেত্র মিলিত ; হে নিষ্পাপে, তুমি এই নিষ্ঠ,র হৃদয়ের প্রতি মিথ্যা 

বিশ্বাস করিয়া! যেন বঞ্চিতা হই ও না,_অর্থাৎ স্ত্রী-হস্তা রুষ্ণকে বিশ্বাস 

করিও না ॥ ২৬৭ ঃ 

যদা ধন্দগ্রলানির্ভবতি বিষম ছুঃমহতর। 

তদাত্বানং স্থঞ্টেোদ্ধরসি ভরভারং কিল ভূবঃ । 

ত্বদীয়ৈষা শক্তির্দনুজদলবিধ্বংসনকরী 

প্রসিদ্ধ ত্বন্ভক্তিস্ত্রিবিধভয়হারিণ্যপি কলৌ ॥ ২৬৮ 

হে কৃষ্ণ! যুগধন্মান্ুসারে যখন ধর্মগ্লানিদ্বার দ্ানবসকল পৃ্থীকে 

ভারগ্রন্তী করেন, তুমি তখনই তছুপযোগি-দেহ স্থষ্টি করতঃ সেই বিপুল- 

ভার উদ্ধৃত কর; তোমার এই অপামান্তা-শক্তি ত্রিতৃবন-প্রাসদ্ধ ঃ যেহেতু 

সেই শক্তিদ্বারা তুমি দানবদলন করিয়া থাক, এই জন্তই তাহাকে সকলেই 
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জানে। পরন্ধ সেই শক্তির কার্ধ্য রশ্বধ্য পক্ষে বহিমুখজনেই প্রযুক্ত 
হয়, কিন্ত তোমার অতি মধুর-রসময়ী যে তক্কি, তাহ! তোমার অস্তরঙ্গেই 
প্রযুক্তা হয়, এবং তন্দ্রা তাপত্রয় ভয় দূর করে। এই ছুরস্ত কলিতে, 
সেই শক্তি বোধ হয় কার্ধাকরী নহে জানিয়াই, তুমি দূর্বল কলির জীবের 

জন্ত মাধুর্ধোর খনি ভক্তিকেই এবার সেনানী করিয়। গৌররূপে কার্্য- 
ক্ষেক্জে অগ্রসর হইয়াছ ॥ ২৬৮ 

যোহয়ং গোপস্বগীদৃশাং প্রতিপদং সম্পাদয়ন্ বাঞ্চিতং 

তন্থৌ মঞ্জুঘনাঞ্জনাভললিতং বিভ্রদ্বপুদ্ঘীপরে | 
সোহয়ং ভানুতনুদ্তবামধুরিমোদ্বাহুং দধৎ সাম্প্রতং 

তক্তিং শিক্ষয়িতুং কলৌ৷ কলিভুবে। গৌরো! ভব- 
নৃূত্যতি ॥ ২৬৯ 

ষিনি পূর্বে দ্বাপরধুগে, মনোহর নিবিড় অঞ্জন-পুঞ্জ-মঞ্জুলকাস্তি দেহ- 

ধারণ করতঃ পদে পদে গ্োপাঙ্গনাগণের অভিলাষ সম্প্যদন করতঃ প্রত্যক্ষ 

অবস্থান করিয়াছিলেন এবং ততৎকালে বৃষভানু-নন্দিনীর নিরতিসন্ধি 

প্রেমধার পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। 
তদযথ1,হে রাধিকে ! আমি কলিতে তোমার ভাব ও কান্তি হ্থারা 

এই কালবর্ণ স্ধত ক'রে তোমার মাধুর্ধযাম্বাদদ্বারা, এবং কলির 
দুর্বল জীৰকেও প্র ছলে আন্বাদিত করাইয়া, হরিনাম বিতরণচ্ছলে 

তোমার প্রেমধার শুধিব । তজ্জন্যই সেই ষশোদানন্দন এই বুষভামুতনন্দি- 

নীর মাধূর্ধযবাহি-দেহধারণ করতঃ সম্প্রতি এই দুরস্ত কলিতে কলিভব- 

জনগণকে ভক্তি শিক্ষা! দিবার জন্য প্রত্যক্ষরূপে গৌর হইয়া নৃত্য 
করিতেছেন ॥ ২৬৯ 



১১৮ ভক্তিলহরী । 

গেছে তে যদি বিদ্ততে ফলমিহানীয় প্রদেহি দ্রুতং 

বারংবারমথান্তরাষনিচিতৈঃ পাঁকৈতু্ণকিং কর্মমভিঃ | 

ইথং বিপ্রনিদেশিতোহপি সভয়ং শ্রীবিশ্বরূপঃ কৃতী ; 
পাদান্তে বিলুঠন্নযাচত মুহছুঃ পাকায় তং ধন্মবি ॥ ২৭ 

যখন নবদ্ধীপে শচীপুল্র বাল্যক্রীড়া করেন, তখন এক এ্রীলাদ্ধৈত প্রন্থ 

ব্যতীত, আর কেহই গৌরতত্ব জানিতে সক্ষম হয়নাই। প্রভূ যখন 

জানুচংক্রমণ দ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যন্তরে হঠাৎ একদা 

এক তীর্থগামি-বিপ্র শচীমাতার গৃহে অতিথি হয়েন। এবং কিছুজ্দণ 

পরে, উত্তম পায়সান্ন পাক করিয়! নারায়ণোদেশে তাহা নিবেদন কৰিব 

মার ;_ নিমাই সেই নিবেদিত বস্তু কোথা হইতে ভঠাৎ উপস্থিত হইয়া 

থাইতেছেন, ইহ! দোখয়! সেই বিপ্র ঈষদ্ধাসা সহকারে বলিলেন, যাক, 

উহা আজ আর আমার অনৃষ্টে নাই। নিমাইয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জননী 
উহ দেখিয়া বালকের মঙ্গলার্থী হইয়া! উভয়েই বিনীতভাবে রোদন করিয়া 

পুনর্ধবার সেইরূপ পাকের জন্ত নির্ধন্ধ করিতে লাগিলেন। স্থতরাং 

তৈথিক বিপ্রও মাবার পাক করিয়া যেমন নিবেদন করা, আর কোথা 

হইতে নিমাই আসিগ্নাই ভোজন করিতেছেন । এবার গৃহস্থের মধ্যে 

বালকের প্রতি ব্রহ্গশাপাশঙ্কায় বড়ই ব্যাকুলত। উপস্থিত হইল। 

অনন্তর কুতী বিশ্বরূপ-_-যিনি অল্পবয়সেই ধন্মতত্ব জানিয়াছেন, তিনি, 

ব্রাহ্মণের চরণে ধরিয়া বিনয়পূর্বক পুনর্ধার পাকের জন্য অনুরোধ 

করিতে লাগিলেন । অতিথি যেন বিনয় দেখিয়া লজ্জিত হইয়াই বলি- 

লেন,_আচ্ছ! গৃহে যর্দি ফল মূল থাকে, তাহাই কিছু আনিয়া দেও। 
কারণ বারংবার অন্তরায় পূর্ণ পাকের প্রয়োজন নাই। কিন্ত বিশ্বরূপ 



ভক্তিলহরী ৷ ১১৯ 

কিছুতেই ছাড়িলেন না । বলিলেন, বালককে আমর! গৃহমধ্যে রুদ্বন্থার 

করিয়! ব্লাখিতেছি, আপনি আর একবার পাক করুন। ধিপ্র আবার 

পাক করিয়া যেমন নিবেদন, অমনি বালক পূর্ব উপস্থিত হুইয়! 
ভোজন। এইবার ব্রাহ্মণের জ্ঞানোদয় হইল, এবং ধ্যানস্থ হইয়া! দেখেন 

যে, সাক্ষা্গবান্ ভে।জন করিতেছেন, তথন স্ব নতি ও প্রসাদ ভোজন 

৪ আনন্দে নৃতা পশ্চাৎ্ প্রভু আদেশে প্রস্থান ॥ ২৭০ 

লোলোল্লোলম্চুর্ণকুন্তললসৎপিচ্ছাবতংসশ্রিয়ে 
প্রোন্মালদ্দ,যতিমঞ্ুকৃগুললসতকর্ণান্তকোটিত্বিষে। 

দ্রাগুতক্ষিপ্তধরা ধরেন্্রবিলসৎপ্রোদ্ধা মবা হুশ্রিয়ে 
কম্মৈচিদ্দলিতাঞ্জনা 5বপুষে বাঁঢ়ং নমস্কুন্মহে ॥ ২৭১ 

যাহার উত্তমাঙ্গে বিলোল ফুঞ্িতকুস্তলদ্বার৷ দীপ্ত হইতেছে ময়ূর 

পুচ্ছের ষে শিরোভূষণ, তদ্দবারা শোভাবুক্ত, এবং সমুন্মীলিতদীপ্তি অতি- 
মনোহর যে মকরকুগ্ডল, তন্বারা সমুললসিত হইতেছে শ্রুতিমূলে অনস্ত 

কান্তি যাহার, আর সহসা সমুদ্ধত গিরীন্রত্বারা বিলসিত হইতেছে 
বিশাল বাহুর কাস্তি যাহার, এতাদৃশ বিদলিতাঞ্জনপুঞ্র-মঞ্জুলকাস্তি- 

দেহ কোন এক পুরুষকে আমর! নমস্কার করি ॥ ২৭১ 

কলৌ ধোহয়ং লোকাংস্তমুলহরিসস্ীর্তনরবৈঃ 

প্রসন্থ শ্রীগৌরো৷ বিপুলপুলকাঙ্গান্ বিহিতবান্। 
ক যাতং তেনাগ্য প্রথিতনিজভাবেন মহত! 

হাদৃষ্টং নঃ কষ্টং প্রচুরতরছুষ্টং ভবতি তৎ ॥ ২৭২ 



১২০ ভক্তিলহরী। 

ছুরস্ত কলিতে যিনি এই সমস্ত লোককে তুমুল হরিস্কীর্ভনের রবদ্বার 
হঠাৎ প্রেমে পুলকিতাঙ্গ করিয়াছিলেন, হায় ! তিনি আজ কোথায় গেলেন, 

এবং তংপ্রথিত সেই মহাভাবই বা! কোথায় লুক্বাক্মিত হইল ! [বড়ই 
দূরদৃষ্ট আমরা,__যেহেতু আমাদের অদৃষ্ট প্রচুরতরহুষ্ট, সেই জন্যই কানে 
আমাদের হঃখ ॥ ২৭২ 

রসোৎকর্ষোম্মীলন্নবনবচমৎকারলহরীং 

কদা শ্রাবং শ্রাবং তব মধুরলীলাগুণকথাং। 

নবদ্বীপে বৃন্দাবনসদৃশধানি প্রভৃবর 

মদঙ্গং দ্রক্ষ্যেইহং বিলুঠিতমিদং প্রেমরভস! ॥২৭৩ 

হে প্রভূবর শ্রীগৌরাঙ্গ ! মধুররসের উৎকর্ষদারা উন্মীলিত হইয়াছে 
নুতন নৃতন চমৎকারের লহ্রী যাহাতে, এতাদূশ যে তোমার মধুরলীলার 
গুণবতী কথা, _তাহা পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়!, কবে আমি আমার এই 

দেহকে বৃন্দাবন তুল্য নবদ্ধীপে প্রেমাবেগে বিলুষ্ঠিত দেখিব | ২৭৩ 
পপ পপ পর (৮ পাপী স্প শশী 

কুন্দশ্মিতোল্লমদনির্ববচনীযুমা স্থযং 

কর্ণান্তলোলমণিকুণ্ডলশোভিগণ্ডং। 

আপাদলম্বিবনমালমুরঃ প্রশত্তং 

বন্দে মহঃ কিমপি মঞ্জুঘনাগ্ীনাভং ॥২৭৪ 

কুন্দকুনুমবৎন্মিতদ্বারা, অর্থাৎ অন্পহাস্যদ্বারা সমুল্লসিত অনির্বব- 

চনীয় যে মুখ, শ্রুতিমূলে ছুলিতেছে যে মণিময় কুগুল, তদ্দারা শোভিত 

গণুদ্বর, প্রশত্ত বক্ষঃ বৈজয়ন্তীমালাধুক্ত, যে মাল! “আপাদবিলদ্বিনী”, 



ভক্তিলহরা । ১২১ 

তাহাই কৃষ্ণগলে বৈজয়ন্তী নামে বিখ্যাতা। মনোহর নিবিড় অঞ্জনকান্তি 

কোন অনির্বচনীয় তেজ: আমি বন্দনা! করি ॥ ২৭৪ 

শছেন্দু-কুন্দধবলন্মিতশো ভিতাস্ত- 

মানন্দনির্বরমনঙ্গবিমোৌহনং য় 

প্রেমাম্পদ্বং বিমলসৌখ্যপরম্পরাণাং 
বন্দে মহঃ কিমপি তৎপররপুর্ণমেব ॥২৭৫ 

শঙ্খচন্দ্র ও কুন্দ কুম্থমবৎ বিমল শুভ্র যে ঈষদ্ধাস্য, তন্ধারা শোভিত- 

বদন, কন্দর্পকেও মোহিত করে, ও আনন্দের প্রত্রবণ, নিম্মল সৌখ্য- 

প্রবাহের প্রেমরূপ আম্পদ, এবং যাহা পরিপূর্ণ, সেই কোন এক অনির্ব- 
চনীন্ব তেজঃপদার্থকে আমি বন্দনা! করি ॥ ২৭৫ 

এপাশ ৯৯ এপ ০ 

নিহস্ত্যন্তধ্বন্তান্যথিলজগতাং যঃ সমুদ্দিত- 
স্তথা মাধুষ্যেণ অ্রপয়তি চ তদ্বাহামখিলং। 

অপি প্রেমান্তোধের্মধুররমপুরং তরলয়ন্ 
হৃদাকাশেহস্মাকং স্বলতু সচ গৌরাভিধবিধুঃ ॥২৭৬ 

যিনি সম্যক উদ্দিত হইয়াই, নিজ উদ্য়রাগন্থারা সমস্ত জগতের 

অন্তস্তমঃপুপ্ত নষ্ট করেন, এবং সেই প্রকার স্বীয় মাধুধ্যের দ্বারায়, সেই 

জগতের বহিঃ প্রদেশকেও স্বপিত করেন, এবং প্রেমান্থধির যে মধুররসের 

পূর, তাহাকে চঞ্চল করিয়া, সেই গৌরাঙ্গনামক চন্দ্র, আমাদিগের হৃদয়া- 
কাশে প্রতিভাত হউন | ২৭৬ 



১২২ ক্তিলহরী। 

ত্রিবিধবৃূজিনহারী যঃ শচীনন্দনোহভূৎু 
সৃমধুরহরিনীমৌন্মলিতাশেষরোগঃ | 

ত্বমিহ গতবিমোহঃ সত্বরং সত্বগেহং | 

ভজ ভজ সকৃদেনং তং কলো গৌরচন্দ্রং ॥২৭৭ 

যিনি শচীনন্দন হইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়! জীবের ভ্রিবিধ হৃঃখহাপী 

হইয়াছিলেন, এবং স্থমধুর হরিনামৌষধদ্বারা জীবের অশেষ রোগ উন্মৃলিত 
করিয়াছিলেন, তুমি এই জগতে আসিয়া বি শুদ্ধসত্বনিকেতন সেই গৌর- 

চন্দ্রকে অন্ততঃ কলিস।গ মোহ্শুন্ত হইয়া একবার ভজ | বিষয়ে ঘোরা- 

সক্তিনিবন্ধন তোমার আত্মক্তার্সা বা মনুষ্যজন্মোচত-কান্য কিছুই হইবে 

শা,__-পরস্ত সামান্তবিষয়ানরাগ জন্ত নিজের সর্বনাশই হইবে । অতএব 

মন্তষ্যোচিত বিমুষযকারিতাদারা অজ্ঞানতা দূর করিয়া, তৰকর্ণধার 

শীগৌরচন্দ্রকে ভজ 1 শীঘ্র ভজ। ২৭৭ 
সাপ 

নন্দনন্দনকথাম্বতেপ্ভিঃ 

সভ্জনৈ5 সহ বমুক্তি মচ্ছত।| 

সাম্যমেব লভতাং কুতঃ স্ুখং 

কৃষ্ণকেলিকলিতাম্ৃতং পিব ॥ ২৭৮ 

শীকষ্ণচলীলামুত পিপান্থ ধে সঙ্জন, াহার্দিগের সহিত মুমুক্ষুদিগের 

নুখ,কি প্রকারে তুলনালাভ করিবে? কোন অংশেই নহে। দ্র্ধে 

অন্ন ও শর্করামিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে নিতান্ত মন্দ আম্বাদন হয় 

না,_সত্য, কিন্তু বল দেখি! এ একই উপাদান দ্বার! পারসান্ন পাক 

করিয়। খাইলে, অপেক্ষাকৃত কত স্ুস্বাছ হয়? তেমনি নীরস প্রায় শু. 

জ্তঞানীশ্রয়জাত কুখ, ও কৃষ্ণলীলামৃতপায়ীর সুখ, এতছুভয়ও প্ররূপ। 



তক্ত্িলহরী ৷ ১২৩ 

অতএব হে শ্রেষ্টজীব মনুজ | তুমি স্বকীয় বিবেকদ্বারা ভালমন্দ বিবেচনা 

করিয়া, সত্বর কৃষ্ণলীলাসস্তৃত পীযূষ পান করিয়! জন্ম কর্ম সফল কর ॥ ২৭৮ 
পপ পপ পপ পাপা পা লিপি 

বযণ্স্রখং ভবত তৎকথাশ্রুতে- 

ধৎস্থখং ভবতি তজ্জনৈঃ সহ। 

₹স্থখং ভবতি তন্নিবাসত- 

স্তশুকুতোহপি কিমু সম্ভবেৎ পুনঃ ॥ ২৭৯ 

তীস্থাব্র বিমললীল! শবণহেত যে স্থখ হয়, কিংবা তাহার ভক্ত 

ক্রনসংসর্গ হইতে বে স্ুথ হয়, এবং যে সুখ, বুন্দাবন প্রভৃতি তাহার 

বসতি স্থান নিবসতি হইতে হণ, সেই শ্রথ কি মার কোথা হইভে কখন 

কিছুদ্বারা হইতে পারে? বোধ হয় কখণই নহে। ২৭৯ 

মুক্তিনিন্বরসসেবিনাঁং স্থখং 

তিষ্ঠতু এসভমেব দুরতঃ। 
কৃষ্তচিত্রচরিতান্ষিমজ্জনং 

বাঞ্চতাং কিল সতাঁং পদে পদে ॥ ২৮০ 

মুক্তিরূপ নিম্বরসসেবীদিগের সম্বন্ধে সহসাই সেই স্থুখ দূরে থাকুক, 

যে সুখ, আ্রীকষ্চ-চারু চরিত্র-সধুত্রে মজ্জনকামি-সজ্জনেরা পদে পদে 

আসম্বাদিত করেন । ২৮০ | 

নার্থযে রথগজাশ্ববাহনং নাপবর্গমপি কামষে হরে । 

কর্ণকোটরমিয়াু প্রতিক্ষণং নাথ দিব্যচরিতাম্বতং তব ॥২৮১ 

হেহরে। হে নাথ! আমি গজরথাশ-প্রভৃতি বাহন চাহি না,১ 



১২৪ ভক্তিলহরী | 

এমন কি অপবর্গ যে মুক্তি তাহাও চাহি না। পরন্ত তোমার দিব্য 

চরিতাষুত, আমার শ্রুতিকুহরে নিরস্তর 'প্রবেশ করুক | ১৮১ 

যতস্থথঞ্চ নরলো কবাঞ্ছিতং তুক্তমত্র তদনুগ্রহেণ তে ।। 
তাবদেব বিফলত্বমাগতং কিন্তু কৃষ্ণ তব সেবনং বিন ॥:২৮২ 

হে কৃষ্ণ, এই পৃথিবীতে নরবাঞ্চিত যাবভ্োগ্য বস্তব আছে, তোমার 
অশেষ কৃপা হেতু, তাহার মধ্যে বিশিষ্ট ভোগ্য আমি উত্তমরূপে ভোগ 

: করিয়াছি--অর্থাৎ-_উত্তমবি প্রবংশে জন্ম, শ্বধরন্থোচিত বিদ্যা, উত্তমদেশে 

জন্মগ্রহণ, শ্বধন্মে ও সংপথে থাকিয়। ধনোপাজ্জন, এবং সেই সঙ্গে বাঞ্চনীয় 

সন্মান, লোকমধ্যে আদর্শ চরিত্রবন্তার সহিত বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ, নিংস্বার্থ 

ভাবে পরোপচি কীর্ষা ও উত্তম স্বাস্থ্যের সঙ্গে শারীর ও মানস বল প্রভৃতি 

পুত্রকলত্রবিত্ত সস্তই দিয়াছ। কিন্তু এ্রহিকভোগ্য-__এবস্ূত দিলেও, 
তোমার ভক্তজন সহ সখ্য ও অমরাকাজ্ষা তোমার সেবন এই ছুইটীতেই 

রতি দেও নাই । করুণাময়! তাবছুপার্দানদ্বারা পচনকার্্য-সম্পাদন 

করিলেও মাত্র লবণের অভাবেই যেমন বাঞ্জন অথাদারূপে পরিণত হয়, 

তেমনি এই জগতে মনুষোরও জীবন, সকল সুখভোগের উপাদান বিশিষ্ট 

হইয়াও, কেবল তোমার সেবা ব্যতীত, তাহা লবণ হীন ব্যঞ্জনবৎ বৃথা । 

হ! কৃষ্ণ আমারও জীবন সেই জন্ত, অর্থাৎ তোমার সেবায় রতি বজ্জিত 

হওয়ায়, এ লবণহীন বাঞ্জনবং প্রতিভাত হইতেছে ॥ ২৮২ 

ন গৌরপাদান্ব,জসেবিনো হি ষে 
তবস্তি কামং গৃহমেধিনঃ কলৌ । 
অনদণ হ্াত্তত্বত এব বঞ্চিতা 

বং সমুদ্িগ্নধিষঃ পতস্তি তে ॥২৮৩ 



[| ১২৫ 

ষে অবতারে, ও যুগে, যাহাই হউক, দে বিষয়ে কিছুই বলিতে চাহিনা 

তবে এই ছরন্ত কলিতে বাহারা কলিপাবনাবতার শ্রীমদেগীরাঙ্গ পাদপন্প- 
সেবাপরায়ণ না হইয়া, অনিত্যপদার্থে নিত্যাভিনিবেশ হেতু গৃহনেধী হয়েন, 

অর্থাৎ গৃহাসক্ত হয়েন, তাঁহারা পরিশেষে অত্যন্ত সমুদ্িগ্রবুদ্ধি হইয়া ষথার্থ- 

তত্বে বঞ্চিত হইয়া! নিশ্চয়ই অধঃপতিত হয়েন। অর্থাৎ কলিষুগে 

শ্রীমন্মহা প্রভুর পাদপন্ন-ভঞ্জন-পূজনাদি ব্যতিরেকে, আত্মোদ্ধারের জন্য 
আর দ্বিতীয় পথ কিছুই নাই। ২৮৩ 

পদ্দীন্তর যাতি তে বিপৎপদ্ং 

পদং পদং তৎপদমর্থয়ে হরে? । 

পদং স্ুরেন্দ্রস্য তদন্যদেব ব৷ 

নিরন্তরায়ং ন নিরন্তরং ভবে ॥২৮৪ 

যাহ! হইতে বিপত্তির স্থান, স্থানাস্তরকে প্রাপ্ত হয়, পদে পদে আমি 

হরির সেই প্রসিদ্ধ পদকে প্রার্থনা করি। ইন্ত্রপদ বা তদিতরপদ, নিরস্তর 

নিরন্তরায় হইতেই পারে না। ইন্দ্রা্দির, মধো মধ্যে তুর্দীস্ত অন্থরগণের 

আক্রমণ জন্য তুরবস্থার একশেষ হুইয়৷ থাকে, এমন কি পথে পথে অন্নবস্ত্ 

ও সার সম্পত্তিবিহীন হইয়| ভ্রমণ করিয়া! কাল যাপন করিতে হয়। 

অতএব অক্ষয় বিমলম্থথের স্ডান, সেই হরিপদ বাতীত, কিছুতেই পরম 
পুরুষার্থভোগ হয় না ॥ ২৮৪ 

গৃহং শুভস্ত্রীযুতমেব বিগ্রহং 

বলান্বিতং রূপগুণান্বিতং তথ৷ 



১২৬ ভক্তিলহরী । 

করোতি যাবন্ন মমাত্র সঙ্গমং 
মনোহি গৌরাগগপে মুধাখিলং ॥ ২৮৫ 

1 

অনুকূল সত্রীযুক্ত আমার গৃহ, এবং দেহ সুস্থ, ও বলবীর্ষা এবং ্্প- 

গুণান্বিতও বটে, যতই হউক, এর সকল কোন কার্যেরই নহে, কেন না, 

যাবংকাল হৃদয় আমার এই শ্রীগৌরচরণে বিহার না করিতেছে, তাৰং 

সমস্তই আমার মিথ্যা ॥ ২৮৫ 

মধুরভজনসিন্ধৌ মজ্জয়ন্ সাধ্যভাবৈঃ 
কলিকলুষভয়ার্তান্ প্রেমভক্তিগ্র কারৈ৫। 
ধুতকপটনৃমুক্তি ষঃ কলাবুদ্দধার 

নিজগণমহিতঃ স ক্বাধুনান্তর্দধে হা ॥২৮৬ 

কলিকলুষভয়ে বড়ই কাতর সজ্জনদিগকে, যিনি কপট মান্গুষমৃদ্থি 
ধারণ করিয়! কলিতে,--সাধনের বিষয়াভূত হইয়াছে ভাব যাহাতে, “ঘনী- 

ভূতভাবই”' প্রেম নামে কথিত হয় এতাদ্রশ প্রেম ভক্তি গকারের দ্বারায়, 

উজ্জল রসময় যে ভজনানুধি, তাহাতে মজ্জিত করিনা উদ্ধার করিয়া- 

ছিলেন, হায় ! তিনি এখন, স্বীয়গণ-সহ কোয়ায় অন্তহিত হইলেন । ২৮৬ 

মুকুলিতকরপদ্মং মুদ্ধি। বিভ্রৎ সমুদ্ধ- 

মবিরতগলদজৈরার্জ্গ গুস্থ লান্তং 

কণিকলুষনিহত্তা প্রেমগীযুষব্্ষী 
জয়তি স জগদীশঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ ॥২৮৭ 



ভক্তিলহরী ১২৭ 

সমাক্ প্রকারে উদ্ধ্দিকে মন্তকে মুকলিত করকমল, এবং অনবরত 

বিগলিত, নয়নজলদ্বারা আত্রীভূত গণ্ুস্থলের প্রান্তভাগ-ধারণ করত: 
প্রেমরূপন্থৃধাবর্ণকারী, সুতরাং কলিকলুষহননপটু দেই জগন্নাথ 
শ্রীনবন্বীপরূপ আকাশের চদ্র শ্রীগৌরহরি জন্ুক্ত হ্টন। ২৮৭ 

মন্দস্মিতোল্লসিতমপ্ মুখারবিন্দে 

ন্নিগ্ধানিলস্ফ,রিতকুঞ্চিতকুন্তলান্তে । 
উন্মীলি ক্তাতনরোজপলা'শনেত্রে 

জ্রীনন্মরাজতনয়ে রমতাঁং মনো মে ॥২৮৮ 

অতান্প হাস্দ্বার সমুল্লসিত মনোহর মুখকমল যাহার, এবং স্ুুখম্পশি- 

বায়ু দ্বার! পরিস্ফুরিত হইয়াছে অলকাগ্রভাগ বাহার, এবং উৎফুল্ল হইয়াছে 

বিশাল পদ্মপলাশলোচন ধাহার, এমন যে শ্রীনন্বনন্দন কৃষ্ণ, তাহাতে 

আমার মন স্থচিরকাণ রত হউক ॥ ২৮৮ 

যোহয়ং লোকদৃশামসেচনকতামাপাদয়েৎ কাঞ্চন- 

শিগ্ধশ্টামলতাখিলাসল্হরীং বিস্তীরয়ন্নাঙ্গি কীং | 
কালিন্দীতটভূমিকেলি কুতুকী গোপাঙ্গনাবল্পভঃ 

সোহয়ং কাঁন্তনবান্ররাগতরলং বিভ্রদ্ধপুঃ ক্রীড়তি ॥ ২৮৯ 

যিনি অঙ্গসম্বন্িনী কোন অনির্বচণীয় নিদ্ধ-শ্তামলতার-বিলাসলহরী 

বিস্তার করতঃ লোকলোচনের অশেষতৃণ্ধি সম্পাদন করেন, যমুনাতট 

স্থলে কেলি বিষয়ে পরমানন্ববিশষ্ট, ও গোপীজনবল্পভ সেই ইনিই; 

মনোহর নবানুরাগদ্বার! তরল,--“তরল”-_কিন! বিশুদ্ধমদূনমন্থরনবপুধ রণ 



১২৮ ভক্তিলহরা । 

করতঃ অর্থাৎ বাল্য ও পৌগণ্ড সময়ে ধিনি তছুচিত চাপল্যসহ গোপাদের 
গৃহে গৃহে তৎকালোচিত লীলাগ্াব্ লোকনয়নের অশেব তৃপ্তি দিতেন, 

সম্প্রতি কৈশোরের বিরহবিস্ফুর্জিত নবান্রাগসম্ভূত অনির্বচনীক্ 
ভাবগদগদ্দ দেহধারণ করিয়া! পুলিনবিহারী বিহার করিতেছেন ২৮৭ 

সপে 

কালিন্দীজলকেলিকৌতুককলান্দোলত্রঙ্গাবলী- 
মীলন্মপ্জতমালকন্দলদমপ্রোতিন্ননীলছ্যতেঃ 

জ্যোতির্বরণবিক্রমস্ত পরিতঃ স্ফজ্্রঘপুঃসঙ্গতং 
ভিন্দম্মোহকলাকলাপমুদ্ঘগাৎ শ্রীমন্মধুদ্ধেষিণঃ ॥২৯০ 

যমুনার জলে যে কেলিজনিত আনন্দকল।, তন্বারা সমান্দোলাযর়মান থে 

তরঙ্গরাজি, তাহাতে সমুন্মীলিত-মনোহর-তমালের-নবপল্লব-তুল্য প্রকামান 
নীলকান্তি বাহার, এবং হস্তিতুলাপরাক্রমশালী, যে শ্রীমান্ মধুহুদন, 
ঠাহার দেহমিলিত জ্যোতিঃ চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া, অজ্ঞানরাশি নষ্ট 

করতঃ উদগত হইয়াছে । “যমুনাজলে শ্রীকৃষ্ণ যখন সন্তরণ দেন, তখন 

তাহার দেহসম্তৃত নীলছ্যতি, দর্শকবৃন্দের মনের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার 

নাশ করিয়াই যেন উদ্দিত হইয়াছিল-_ইতি ভাবার্থঃ। ২৯০ 
সপ পপালপশেশশিশীশ লিপ সপ সস পল 

হরেঃ প্রণযমাধুরীরসধুরন্ধর! যা কথ 

প্রমোদলহরীপরিস্ফর্্রতলীলয়া। সঙ্গত। | 

ব্রিতাপশমনী তথ। ভজনরাগসম্পাদিনী 
সদাবহিতচেতঙা! ভজননন্দিনা শয়তাং ॥২৯১ 

হরির প্রণয়মাধুরীজনিতরসবহনকর্্রী, এবং আনন্দলহরীদ্বারা 
পরিস্ফুরিত ষে লীলা, তন্থারা মিলিত, ত্রিতাপদূরকারিণী, এবং 



ভক্তিলহরী। ১২৯ 

তজনানুরাগসম্পাদিনী ষে কথা, তাহা! শতজননন্দী হইয়া তুমি সতত 

অবহিতচিত্ত দ্বার! শ্রবণ কর। ২7১ 

তেষাং তত্র চ ছুধিয়াং নতু বভোৌ বুদ্ধিঃ কচিতাকিকী 

মিথ্যাদৃষ্টিতয়া মলীমসধিয়ে! যে গৌরবিদ্বেষিণঃ | 
শ্রীগৌরাঙ্গপদ্ারবিন্দমধুপান্তিষ্ঠন্তি যত্রৈব তে 
তেষাং তীক্ষধিয়া নিরস্তধিষণান্তে হুদ্রবুঃ সর্ববতঃ ॥২৯২ 

নাস্তিকতা-নিবন্ধন মলিনবৃদ্ধি হইয়া, যাহার! শ্রীগৌরদ্বেষী হইয়াছিল, 

সেই ছুর্ব,দ্ধিদিগের আর্কিকী বুদ্ধি তথায় কখন স্ফুরিত হয় নাই। যেখানে 
সেই প্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গপদ্ারবিন্দমধুপসকল, অর্থাৎ শুদ্ধবুন্ধি গৌরভক্তগণ 
ছিলেন, তাহাদের তীক্ষবুদ্ধিদ্ধারা, নিরন্তবুদ্ধি হইয়া সেই ছুষ্টবুদ্ধিগণ 
চতুর্দিকে পলায়ন করিয়াছিল ॥ ২৯২ 

বিশুদ্ধান্তর্ভাবং বহু মম মনঃ কৃষ্ণচচরণে 

তথ। তল্লীলায়ং শ্রুতিহ্থখধুরাঁং সংবহ রতি€ | 

কদ] দর্শং দর্শং বত গুণমযীং মূর্তিমনঘাং 
লুঠাম্যেবং নিত্যং প্রকটপুলকাদ্যঞ্চিততনুঃ ॥২৯৩ 

হে আমার হৃদয় ! তুমি শ্রীকৃষ্ণচরণে, বিশুদ্ধ অন্তর্ভাব বহন কর, 
এবং ত্বাহার লীলাতে শ্রুতিশ্থথবাহিশী রতি, সম্যকৃপ্রকারে বহন কর। 

হায়! কবে আমি গুণময়ী £নিষ্পাপা মুত্তি, পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়া 

প্রকটপুলকত্তস্তস্থেদাদি-সাত্বিক-বিকারপূর্ণদেহ হইয়া, হা কৃষ্ণ! হা! 

কৃষ্ণ! বলিয়া লুণ্ঠিত হইব! ॥ ২৯৩ 



১৩০ তক্তিলহুরী । 

ব্রিতাপফ্চর্তগুকরৈঃ পিপামিতঃ . 

পিবাশু রে কৃষ্ণকথাম্ৃতং ভবে । 

ঞ্রুবং গ্রমিষ্যত্যচিরেণ তাবকং 

যমান্তয়ং সৌরকরাত্তমোষথা ॥২৯৪ 
তুমি এই সংসারপথে ভ্রমণ করতঃ ক্রিতাপ হূর্য্ের করদ্বার! পিপাসিত 

ইয়া, সত্বর কুঞ্চচরিতামুত পান কর, নিশ্চয় পিপাসা ত যাইবেই ;-- 

সাবার এ অমৃতপানদ্বারা তোমার দারুণ যমভয়, সূর্ধ্যকিরণ হইতে 

মন্ধকাররাশির ন্যায় নিশ্চয় চলিয়া যাইবে ॥ ২৯৪ 

কলিবিষধরদষ্টভ্রষ্টবুদ্ধে সকৃত্বং 
পিব বিহিতমমোঘং কৃষ্ণনামৌষধং তৎ। 
ইহ খলু শুভদং যন্মোক্ষদর্ধান্তকালে 
জপ বদ শুণু শশ্বচ্ছ-দ্ধয়! যুক্তসঙ্গঃ ॥২৯৫ 

কলিরূপ কালসর্পকর্তক অগ্রে দষ্ট, পশ্চান্ুষটবুদ্ধি, অতএব হে ভ্রষ্ট- 

[দ্ধে! একবার তুমি অব্যর্থ, বিহিত কৃষ্ণনামরূপ মহৌষধ পান কর, 

ত্বর তোমার বিষজাল!, দেই ওঁষধ হইতে দূর হইবে। যাহা সেবন 

রিলে, ইহলোকে মঙ্গল দান করে, ও অন্তকালে মোক্ষদান করে, 

মতএব মুক্তসঙ্গ হুইয়! শ্রদ্ধাসহকারে প্র মহৌষধকে জপ কর, মুখে তাহ৷ 

পুনঃপুনঃ বল, এবং নিরন্তর তাহার গুণাবলি শ্রবণ কর ॥ ২৯৫ 

সদ ভ্রান্ত ক্ষান্তোভব বত ভবান্েস্তরণকৃ- 

দ্ধরেঃ কান্তে শান্তে চরণ-কমলান্তে কুরু রতিং। 



ভক্তিলহরী । ১৩১ 

চিডী শ্বোবা কৃতবিতথবুদ্ধির্ন ভজসি 

স্থিরত্বং যন্ম ত্যোর্ন তদপি রতিং তত্র তনুষে ॥২৯৬ 

হেত্রান্ত! কুকন্মম হইতে বিরত হও, হায়! একবার তোমার 

বিষয়াসক্ত চিত্তকে, তাহা হইতে নিবর্িত ক'রে, ভবাম্বৃুধির তরণকারি 

হরির কমনীয় ও শান্তরসের নিকেতন সেই চরণপদ্মে রতি কর। অদ্য হইতে 

বা আগামি-কল্য হইতে ভজিব বলিয়া, মিথ্যাবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া! কাল- 

হরণ করিতেছ, কিন্তু ভাবিয়া দেখ ! মৃত্যুর স্থিরতা নাই :__ ইহা জানিয়া 9, 

তুমি তদ্বিষয়ে অন্ুরাগবিস্তার করিতেছ না, বড়ই দুঃখের [বিষয় ॥ ২৯৬ 
সপ পপি পপ পাস্তা এপাশ পাশাপাশি ০ ৮ লাশ তি পিপিপি টির 

খমাপস্তেজোভূর্মরুদূপি মনৌবুদ্ধিরপি চ 

জী প্রকৃতিরপি চাঁশেষগুণধুকৃ। 

মহত্ত্ব সত্তং রজ ইহ তমোব্যস্িরূপি ব! 
সমন্ভিব? উস ত্ঞ্চ নিখিলং ॥২৯ 

ক্ষিতাপ্তেজোমরুদ্ধ্যোম, এবং মনোবুদ্ধি অহঙ্কার, ইহা তুমিই: হে হরে! 

অশেষগুণধারিণী প্রকৃতি, তাহা ও তুমি.এবং প্ররুতির পরাবস্থ যে মহত্ত্ব, 

কিনা বুদ্ধিতত্ব, তাহা ও তুমি, ইহজগতে যাহা নিরন্তর অনুভূতিগম্য, দেই 

সত্ব রজস্তমোগুণত্রয় ও তুমি. একটা বুক্ষ বলিতে গেলে, বাষ্টিক্ূপীও তুমি, 

এবং সমষ্টিব্পদেশে বন বলিতে গেলেও তুমি, অথবা চক্ষুঃ কর্ণ নাসিক! 

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটা একটী পুথগুক্তিতেও তুমি, এবং এই 

তুমিই আবার সমষ্টিরূপে সর্কেন্ছিয়াত্মকও বটে। অতএব হে হরে! 

স্বাবরজঙ্গমাত্মক দৃশ্যমান, ও অদৃশ্য অনুভূতিগম্য শ্বসংবেছ রসম্বরূপও 

তুমি। এই বিশ্বচরাচরে নিখিল বস্তই তুমি, অস্তি বলিতে, ও নাস্তি 

বলিতে যাহা কিছু, তাহ! সমস্তই তুমি ॥ ২৯৭ 

এ পা পপ ক৯ জপ 



১৩২ ভক্তিলহরী । 

নিত্যং মে হৃদয়ে ব্রজেশ্বরস্থতগ্রীকৃঞ্ণচলীলাকথাঃ 

আব্যে কর্্মণি বিস্কুরস্ত নিতরাং তদ্বম্মহচ্ছাবণে। 
সগসঙ্গাদিকমেতু ভক্তিজননং তণ্প্রাপকং সম্ভতং | 

মানুষ্যং জলবিন্দুবদ্ধি চপলং মন্মানসং মঙ্গলং ॥২৯৮ 

আমার হৃদয়ে শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীরুষ্ণের লীলাকথা, শ্রবণবিষক়ে, 

্বু্তিপ্রাপ্ত হউক এবং মহাজনদ্িগকে শ্রবণ করাইতেও নিত্য ক্ষুণিপ্রাপ্ত 

হউক । এবং ভক্তিপ্রতিপাদ্ক ও মঙ্গলম্বরূপ যে সাধুসঙ্গ, তাহাও আমার 

মনঃ প্রাপ্ত হউক, যে সাধুসঙ্গ__অনায়াসেই সেই নন্দনন্দনকে পাওয়াউয়া 

দেয়, শীস্রই সেই সঙ্গ প্রাপ্ত হউক; যেহেতু, মনুষ্যের জীবন, বারিবিন্দুর 
ন্টায় ক্ষণস্থারি ॥ ২৯৮ 

কদা শ্ত্রীকৃক্ণন্ত প্রকটিতদয়স্ত প্রভবিতুঃ 
পরীচধ্যাং কুষ্য।ং ব্রজকুলবধুনামনুগতঃ 
কদ! বৃন্দারণ্যে পথ হরিপদাক্কে রজসি হা 

লুঠাম্যেবং নিত্যং প্রকটপুলকাদ্যঞ্চিততনুঃ ॥২৯৯ 

হায়! মহাপ্রভাব ও প্রথিতকরুণ সেই শ্রীরুষ্ণের সেবাকার্্য, আমি 
ব্রজবধূদ্দিগের অনুগত হইয়া কবে করিব? আর শ্রীবুন্দাবনে হরির 

ধ্বজবজা সুশাদিপদচিহ্ৃবিশিষ্ট পথে সেই পবিত্র রজঃপটলীতেই বা, কৰে 

আমি প্রকটপুলকাদিদ্বারা ব্যাপ্তশরীর হুইয়া নিত্য বিলুষ্টিত হইৰ ? ॥ ২৯৯ 

বন্গধাতলচাঁরি তৎপদং ধবজবজা্কিতমিষ্টমীলয়ং | 
ব্রজবামিজনৈঃ স্থসেবিতং ভজ রে কল্পমহ্ীরুহং হরে ॥৩০০ 
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যাহা দেবগন্ধর্বপ্রভৃতিরও অতি দুল্ল'ভ, আজ আমাদের ভাগ্যে সেই 

হরির প্রসিদ্ধ ধবজবজ্ঞাঙ্কিতপদ, পৃথিবীতলে বিচরণশীল, যাহাকে ব্রজবাসি- 

গণ ইষ্ট বলিয়া জানিতে পারিয়া, মনের সাধে সেব1 করিয়াছিলেন। তুমি 

সেই অভী্টচরণকে, কল্পদ্রমস্থরূপ জানিয়! মরণকালপর্্যস্ত ভজ ॥ ৩৯০ 
পপ 

গতিস্ত্বং ভূক্তিস্তং ত্বমমি খলু বুদ্ধেরবিষযো 

মতিস্ত্ব ক্ষান্তিস্ত্ং ত্বমপি সুখহেতুস্তিজগতাং 

অবিদ্যা! বা বিদ্যা ত্বমমি পরমাণুর হিদসি 
ত্বযুদ্ধিস্তং সিদ্ধিস্রমিহ পরমার্থাদপি পরঃ ॥৩০১ 

হে কৃষ্ণ! তুমিই জীবের গতি, তুমি স্বর্ণস্বরপ, তুমি বুদ্ধির অগোচর, 

তুমি মতি ও তুমি ক্ষাস্তি, আবার ত্রিজগতের সুখহেতুও তুমি। অবিগ্ 

বিদ্যা, পরমাণু, বুহুৎ, সকলই তুমি। তুমি খদ্ধি, তুমি সিদ্ধি, তুমিই 
পরমার্থতত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ৩*১ 

জা 

অনুষ্ঠেয়ং বৃদ্ধে বয়সি ভজনং সত্যমিতি চেৎ 
তথ ধ্যেয়ং গেয়ং চরণকমলং নাম চ হরেত। 

তদাদে বাধ্যং তচ্চিরমপরিহার্য্যং স্বৃতিভয্বং 

স্থিরত্বং নাস্ত্যেবং যদিহু মরণস্য প্রভবত? ॥৩*২ 

বৃদ্ধবয়সেই ভজ্জনাদ্দির অনুষ্ঠান কর কর্তবা, আর শৈশব পৌগও 

কৈশোর ও যৌবন এবং [প্রোটারছ্থা,, এই অবস্থাগুলি, কেবল. আহার 
নিদ্র। ও মৈথুনে ব্যাপৃত রাখিবে। যদি. বাস্তবিক কেবল বার্ধক্যের 

জন্তই ভজনকাল বিধেয় হয়, এবং হারর পাদপদুধ্যান করা, ও তাছ়ার 

বিশ্বপাবন নাম গান করা! উচিত হয়, তাহা হুইলে প্রথমতই, জরস্স্ভাবি- 
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মৃড়াভয়কে নিশ্চয়রূপে বিদুরিত করা উচিত নয় কি? বেহেতু 

প্রভাবশালি-মৃত্যার বালক কিশোর যুর-ভেদে কালাফকালের কিছুই স্থিরতা 

নাই। অতএব বুদ্ধ হইয়া ভজিব একথা হইতেই পাঁরে না, 'শুতন্ত শীঘ্- 
মণ্ডভন্ত কালহুরণমিতি প্রসিদ্ধং ॥” ৩০২ 

চিত্তান্তোজে চলতি নিতরাং দস্তবায়ুপ্রঘাতৈ- 
রেত্যোড্ডীনঃ প্রচলতি চ খং ভক্তিমাধ্বী কলুদ্ধ£ 
স্থ্রয্যং গচ্ছত্যতিবিকসিতে তত্র ভাবার্কসঙ্গাৎ । 
কৃষ্টালির্বৈ পিবতি হি পুনঃ সক্ষণং তম্মরন্দং ॥ ৩০৩ 

দম্তরূপ পবনাধাতদ্বার! তোমার চিত্তপল্প বিচলিত হইলে, 'ভক্তিরপ 

মাধবীকে লোভবান্ হইয়। কৃষ্ণভূঙ্গ'আসিয়াও, উড্ভীন হ'য়ে আকাশে 

চলিয়া! যায়, কিন্তু সেই চিত্তপত্ন, ভাবন্ুর্য্যের সম্পর্কদ্বারা বিকসিত হইয়া 
স্্র্যেলাভ করিলে, যেহেতু কৃষ্ণতৃঙ্গ তাহাতে বসিয়া নিশ্চলভাবে, ও 

সানন্দে তাহার মকরন্দপান করেন ॥৩০৩ 
পাপ ১৮০ ০০ 

অনঙ্গভূশছুর্্মদন্বলিতকাষ এব প্রভো 
তথ' প্রবলছুঃখকুভ্রিবিধতাপদিগ্ঃ সদা | 
তথাপি সক়দঞ্জসা নহি মনোনিযুক্তং মম 

ত্বযীয়চরণাম্বুজে কিমিহ কৃষ্ণ_কুর্যযাঁং বদ ॥৩০৪ 
হে প্রভে |! অসহনীয় মদনের অত্যন্ত মদদ্বারা জলিতদেছ হইয়াও, 
বং প্রবলকষ্টদায়ি ভ্রিষিধ-তাপন্বার! লিপ্ত হইয়াও, তথাপি সমস্ততাপৃহ্র 

৫ পাদপন্সে, বাস্তবিক একবারও আমার চঞ্চল চিত্ত নিধুক্ত হয় না। 

হায়! কৃষ্ণ! এতত্বিয়ে আমি কি উপায় করিব বলিয়া দেও। ৩০৪ 
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কপ! বৃন্দারণ্যে ব্রজজনবধুত্রীতিশবলা + 
হরেঃ কাধ্য। বর্ষ্যা নিখিলপরিচর্ধ্যা বত ময়া। 
কদধ্যং যৎ কাধ্যং তদ্িহ পরিবর্জ্যং রচয়তা 

সদা কার্ধ্য দাস্যং হুচিরমভিলাধ্যং সক্কতিভিঃ ৩০৫ 
হায়! ব্রজবধূদিগের 'গুণন্বব্যামিশ্রা, এরং সর্বকার্ধ্ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 

যেহুরির সকলপ্রকার পরিচর্য্যা,_অর্থাৎ উজ্জবলরসময়ী সেবা, 'কবে 

আমি সবী ও মঞ্জরীদিগের আদেশে করিব ? এবং যে সকল কার্ধ্য অতি 

দ্য, এই 'নরজন্মে তাহার পরিবর্জন করতঃ, সতত ভক্তদিগের 

অভিলষণীয়, সেই বনহুভাগালভ্য তাহার দাসত্ব করিব ? হায়! কবে 

আমি কৃষ্েের দ্লাসানুদাসান্দাসাভাসত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হট ব ? ৩০৫ 

কদ' বৃন্দারণ্যে নিজচরণধন্যে রজসি হা 

বরেণ্যে সম্মান্যে স্বজনপরিগণ্যে বিনয়তঃ | 

শরণ্েহহং পুণ্যে সততমিতি মন্যে ব্রজবধূ-. 
নিদেশাৎ কৃর্ধ্যাং তন্তুঠনমপি দাস্তাং বত হরে? 0৩০৬ 

হায়! শ্রারুষ্ণের নিজু-চরণ-ধন্ রজোরাশিতে, বাকা শ্রেষ্ঠ ও 

সাধুদিগের শিরোধাধ্যত্বনিবন্ধন মাস্ত, এবং শরখার্থ, স্থজনকর্তৃক 

সর্বতোভাবে . গণনীর শ্রীর়ন্দাবদে, সেই পুথাময় স্থানে আফি বিনয়মক্ 
ব্রজবধূদিগের আদেশে কবে শ্রীকষের দান, ও টা করিত ইহাই মনন 
করিতেছি. ॥ ৩৯৬ রর 

 আরন্ৈহীনে কিং হেনা 
ছুরস্তেহশাস্তে রে বিষয়কুল্ান্তে সথনিরতঃ। | 

[সমকাল 
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লসম্মাধু্ষ্যে কস্থলহরিপদাস্তোজবিভবং 
মনোভূঙ্গ তং গে-স্থিরনথখখমরন্দং পিবলি ন ॥৩০৭ 

ছে আমার মনোতৃন্গ ! তুমি মধুর মধুলোভে অন্ধিত বুদ্ধি দ্বারা প্রেরিত 

হইয়া, মকরন্দবিহীন ও ছুষ্পরিণাম এবং নিতান্ত অশাস্তির আশ্রীয়স্বরূপ, 
বিষয়-কুন্ুমান্তে অত্যন্ত বত হইয়া, মাধুধ্যের একমাত্র স্থান যে 
হরিপাদপদ্প,। তাহার যে বিভব, স্থির স্থগ্রদ মকরনা, তাহ! তুমি 
কেন পান করিতেছ না? বোধ হয়, তদ্বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র বৈদপ্ধয 
নাই; যদ্দি থাকিত, তাহ! হইলে তুমি কিছুতেই হরিপাদপদ্ম ত্যাগ 
করিতে না ॥ ৩০৭ 

জীবানাং চিত্তবতির্ভবতি স্ুনিয়তা স্পন্দহীন! চ 
রাশাবদ্ধা তরণ্ডে পবনবিচলিতে মীনবুদ্ধ্য। ঘথ। দ্রোকৃ, 
তাদৃগ-্ঞাতু ক্ষণং তদ্ধরিচরণরতং ম'নসং নিশ্চলং স্তা- 
স্তীতিভীমাস্তম্বত্যোরপসরতিতরাং নিশ্চিতং ভীষণ। তে ॥৩০৮ 

মত্ত ধারণ করিতে গিয়া জীবের চিত্তবৃতি ও দৃষ্টি থনিয়তা ও স্পনদ- 
রক্তিত। হুইয়া, পবন-্বারা বিচলিত হইলেও, তরণ্ে--.“কিনা" ফাতাতে” 

মীনবুদ্ধি দ্বার সহসা যে প্রকার আশাবদ্ধা হইয়া নিশ্চল! হয়, বাস্তবিক 

বদি তোমার মনঃ, কখন হরিচরণে রত হইয়া ক্ষণকালের জন্তও স্ইন্ধপ 

নিশ্চল হয়, তাহা হইলে কালের করাল বদন হইতে তোমার ভীষণ . 
ভীতি সত্বর অপৃন্ত হয় ॥ ৩৯৮ 

বালস্ত্রীরমণে যথা জগতি তে চিত্তং ভবে কামিন 

আশাপাশশক্েন বদ্ধমনুযো! রজসসা গন্য. 
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সহ্যত্তাপহরে তথ৷ ছিতকরে মৃঢ়ান্তিমে মোক্ষদে 

তাদৃগ চে ক্ষণমেব কুষ্ণচচরণে মৃত্যোস্তদা কিং ভয়ং ॥৩০৯ 
এই জগতে নবোৌঢ়া সহ রমণে আশাপাশসহজ দ্বারা বদ্ধমনাঃ 

সুতরাং পুনঃপুন্নঃ ভ্রমণপরায়ণ কামার্ত তোমার চিত্ত, যে প্রকার রাগযুক্ত 

হইয়া ীকাগ্রা লাভ করে, ইহছলোকে সগ্্ত্রিতাপহর ও হিতকর, হে মুঢ় ! 
অন্তিষে মোক্ষ প্রদ সেই কৃষ্ণপদে, যদি তোমার ক্ষণমাত্র সেইরূপ প্রকাগ্রা 
লাভ ঘটে, তাহা হইলে মৃত্যু হইতে কিসের ভয় ? ॥ ৩৯৯ 

বেদান্তে নিরতৈর্মহাবুধগশৈষস্তৈকতা। কল্সিত 
নিত্যং দ্বিত্ববিবজ্জিতস্ত মনসা মুঢ়োজনশ্চাত্বন 

একত্বেহাপ বিধোরষথ। পয়দসি তদ্দিত্বং ভ্রমাৎ পশ্যতি। 

মায়ায়াং প্রতিবিহ্বনাৎ খলু সদ ত্য স্বরূপে তথ ॥৩১০ 

বেদান্তে নিরত মহাপগ্ডিতগণ বাহার একত্ব কল্পনা করিয়াছেন, মূঢ়জন 
মায়াতে প্রতিফলিত হওয়ায়, সেই “এক মেবাদিতীয়ং” ব্রহ্মস্বরূপ--দ্িত্ব- 

বজ্জিত আত্মার স্বরূপেও সেই প্রকার ভ্রমবশতঃ জলে প্রতিবিদ্বিত চত্ত্রের 

যায়, মনোদ্ধার তাহার দ্বিত্ব দেখিয়া! থাকে ॥ ৩১০ 

সনৃশ ক্লোক। 
ঘিত্বং চক্দ্রমসঃ পুরা পয়সি রে ভ্রান্ত্য। জন পশ্যতি 
কিঞ্চাম্মিন্ বিগতে জলে পুনরিহৈকত্বং যথ? পুর্বববৎ । 
মায়ায়াং প্রতিবিশ্বনাৎ, প্রথমতঃ পশ্থংস্তুদেবাত্মন 
একত্বেন গুনুং প্রপ্বশ্থাতি জনম্তুহ্চাং গভায়াং তক্মা। ৪$১১ 



১ তক্ষিলররী. 

রপ্রিথমতঃ জঙ্গেতে ভ্রান্তিবশতঃ যহুয্য চত্্ের স্বত্ব দেখিয়] থাকে, ফি 
এই অল চলিয়া গেলেই যেমন পূর্বের মত একতই দেখিতে পায়, তেমনি 
মায়াতে প্রতিবিষ্বন নিবন্ধন, প্রথমতঃ আত্মার তত্ব দেখিয়া, পু র্ সেই 
মায়া চলিয়৷ গেলে আত্মার একত্বই মনুষ্য দেখিয়া থাকে 1 ৩১১ ,। 

| টি 
ঠা 

ও 
চা অনস্তশক্ের্ম ধুসুদনস্য 

দয়াময়ন্যৈব হি পাদপস্ে। 
পিবেন্মধু প্রোজ্মিতংস্যতিমে 
কদা সুখং যানসভৃঙ্গরাজঃ ॥৩১২ 

হায়! আমার মানসতঙ্গরাজ অনন্তশক্তি দয়াময় শ্রীমধুহ্দনের 
পাদপন্মে সংসারাসক্তি . ত্যাগ করিয়া, সুখকর মধু, কবে পান 
করিবে ? ॥ ৩১২ 

চা 

"| 
&. 

কমলোন্তবসন্মরন্দং 
সন্ভংঙসেব্য মতি দিব্য ্ খপ্রদঞ্চ । 
সান্দ্রপ্রমোদলহ্রীপরিপুর্ণমেব 
পীত্বা ভবান্ধিমহমেব কদ। তরিষ্যে ॥৩১৩ 

নিবিড় আনন্দ-লহরী-দবারা-পরিপূর্ণ, এবং ভু ভঙ্গ সেবা, অতিদিবা- 
সুখগ্রদ, যে শ্রীক্ষ্চচরণারবিদা-সম্তৃত উত্তম মকরন্দ, তাহা পান করিয়া, 
কবে আমি নিশ্চয় স্ুদস্তর ভবসমূদ্র পার হইব ॥ ৩১৩ ; 

উপপনগুপৈর্ম হাজনৈথিহিতং নাম হরেরভবান্তরৎ | : 
অপি কালভয়ে মহৌষধং ত্বরিতং কৃষ্ণপদং টিপি ৩১৪ 

, 74 রা 

৮ 



ভক্ভিলহুরী । ১৩৯ 

_ উপপন্নগুপ-মহাজন-কর্তৃক, হরির পবিত্র নামটা যুক্তি প্রদ' বলিয়া, 
পতিত ও দীনজনের জন্ত বিছিত হইয়াছে। যেমন তাহার নাম, অনক্ষয়- 
কারক বলিয়! বিহিত হইয়াছে, তেমনি মৃত্যুভয়-হরণেও, তাহার চরণাত্রয় 
কর, যেহেতু এ কৃষ্পপদই তদ্বিষয়ে মহামহৌষধ বলিয়া, সৈই মহাজন, 
শুরুপরাশরাদি, এবং বূপজীব সনাত্তনাদি কর্তৃক বিশেষরূপে প্রতিবিহিত 
হইয়াছে ॥ ৩১৪ 

যদি কালভয়াতরিষ্যসি পিব রে কৃষণকথাস্তং ভবে। 
অপি সঙ্জনতুগ্ডসস্তবং ভবরোগে চ মহামহৌষধং 0৩১৫ 

নিশ্চয় বদি তুমি কালভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহ, তবে এই 
জগতে যাহা, মাত্র সাধুজনাদগের বদন হইতে নিহত হয়, সেই কৃষণ- 

কথামৃত, ভবরোগ-বিষয়েও একমাত্র মহামহৌষধ বলিয়া সত্বর পান 
কর॥ ৩১৫ 

হুরিনামগ্ুণঃ কল গ্রুবং ছুরিতাদেঃ ক্ষয়কারকৌষধং | 
ইতিবুদ্ধিমত! ক্রিয়েত ছেদ্দ,রিতং কোটিগুণেন বর্ধতে ॥৩১৬, 

কলিতে হরির নামের গু, নিই ছরিতাদদির ক্ষয়কারি মহৌবধ, 
অতএব এখনত একটু মন্তপান করিয়া! লই, পরে একবার হরিনাম করি- 

লেই দমন্ত পাপ দুর হইয়া যাইবে ) বাস্তবিক যদি, বুক কেহ প্ীরূপে 
পাপাচরণ' ঘরে, তাহা হইলে নামের গুণ বিওপসথ আগ ই, সেই 

গাপকে কোটিখখে বন্ধিত করে ॥ ৩১৬ 

সুজনৈঃ সহবাসএ্ব রে রসিকৈ? কৃ্ণকথা তথ! ভবে । 
উউরং বুগ্পদ্ঘটেত চেত্বরিতং মোক্ষপদং শুলভ্যতে 1৩১৭, 



১৪৩ | ভক্তিলহরী। 

সাধুদ্দিগের সহিত বাস, আর কষ্ণতত্বরসপ্ঞ-কর্তৃক-কথিত-কুঞকথা, 

এই ভবে যদি ভাগ্যবশতঃ ঁ উভগ্বই একনঙক্ষে ঘটে, তাহা হইলে অতি 

ভুল্লভ মোক্ষপদ ও স্থুখে লব্ধ হইতে পারে ॥ ॥ ৩১৭ 

বিবিধস্থথকরং শ্রীকঞ্ণচনামেইষধং তৎ ) 
সকৃদিহ পিব ভক্ত্যা সংস্যতেশ্চেম্মুমুক্ষুঃ ।. 
বিষয়গরলদুষ্টত্রষ্টবুদ্ধে কথং ত্বং । 

সুগইব মৃগতৃষ্ণীচ্ছন্নধীবভ্রমীষি ॥৩১৮ 
হে বিষয়গরলর্টষ্টবুদ্ধে! যদি তুমি সংপার হইতে মুক্ত হইতে চাহ, 

তাহা হইলে, বিবিধ সুথ কর, সেই প্রসিদ্ধ শ্রীরুঞ্চনামৌষধ, ভক্তিপূর্র্বক 
একবার পান কর। কেন তুমি মিথ্যাবিষন পিপাসাদ্বার! প্রেরিত হই 

মরীচিকাচ্ছন্নবুদ্ধি মুগের স্তায় পুনঃপুলঃ ভ্রমণ করিতেছ ॥ ৩১৮ 
পাপা এ শশী শিস 

হরিনামমহোৌষধে স্থিতে ভুরিতস্তাচরণে কুতোভয়ং । 
ইতিধীধদি তৎ সমাচরেন্সিরয়স্তাক্ষয়ত। চিরং ভবেৎ ॥৩১৯ 

এ জগতে হরিনামরূপ মহৌষধ থাকিতে, পাপাচরণে ভয় কি? এই 

বদ্ধিপূর্বক যদ্দি কেহ পাপাচরণ করে, তাহা হইলে সেই পাপজ্জনিত 

নরকের চিরদিনের জন্ত অক্ষত! হইয়া! থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানরুত পাপের 
থণ্ডন নাই ॥ ৩১১. 
পপ পপ পপ পপ পা পপ পাপ 

কৃষ্ণভক্তিরসতত্তবব্তৃভিঃ সজ্জনৈঃ সহিতবালমিচ্ছ,ভিঃ । 

জন্মমৃত্যুজ্জনকাদ্ধি কণ্্মণে। মুচ্যতে চ সস! ক্ষতি ॥৩২০ 

রুষ্ণভক্রিরসতব্বঙ্ছ সঙ্জনদ্দিগের সহিত বাসেচ্ছু মুক্তিকামি-কর্তৃক 

হঠাৎ জন্ম ও মৃত্যুজনক কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ সুলভ হ্যা থাকে | ৩২ 



ভক্তিলহরী। ১৪১. 

_কৃষ্ণে মতির্ভবতি দৈন্যমিতস্ত সাধবী 
শুদ্ধা তথা বিমলসত্তববতোহছি নিত্যৎ | 

দেহেষু নিত্যাধয় এব পশোরিবাত্র 

দন্তংগতম্য চ বহিমু'খতাং প্রয়াতি ॥ ৩২১ 
যেহেতু দৈন্ প্রাপ্ত, অতএব নির্মল সত্তগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির শুদ্ধা,_- 

কিনা ফৈতবরছিত1, এবং সাধবী, কিন! অনন্যনিষ্ঠা-_যে মতি, তাহ! 
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে, নিত্যই হইয়া! থাকে । আবার দেহেতে “আমি” বলিয়া 
নিত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট, সুতরাং দস্তপ্রাপ্তব্যক্তির পশুর মত সেই মতিই, কৃষ্খনিষ্ঠ! 
না হইয়া এই জগতে বহিমুখতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২১ 

০ 

সপ পালা অপ সাপ | পাস 

করুণাদ্ররসাঞ্চিতং বিভোব্রজনারীগণলোচনাম্বতং 
অমলং চরণান্ুজং সদা জগতাং স্বস্ত্যয়নং বিভাবয় ॥ ৩২২ 

দয়াঘার আর্দ্র যে রস, তন্বারা পূজিত এবং ব্রজাঙগনাদিগের লোচনের 
বিমলানন্দ ব্ধনম্অমুতন্বরূপ, আর সমস্ত জগতের মঙ্গলালয় যে হরির 

নিন্মল চরণপন্ন, তুমি নিরস্তর ভজ ॥ ৩২২ 
সস 

হরিনামমহৌষধে স্থিতে দুরিতস্তাচরণাৎ কুতোভয়ং। 
পরিপাকদভেষজে যথ। গুরুলেপান্নভয়ং কচিস্তবেৎ ॥ ৩২৩ 

এ জগতে পাপ করিতে ভয় কি? কেন না! হর্রিনামরূপ হজ.মী 
গুলিক! ত আছে। এখন ত ছুই সেরের স্থানে কষ্টকল্পনা দ্বারা চারি 
সের খাওয়া ধাক, পরে কিছু পরিপাকপ্রদ ওঁষধ খাওয়া যাইবে। 
গুরুতর আহার হইতে যেমন, প্রাচ্যভেষজ থাকিতে, কখনই ভঙ্ব 

হয় না। ৩২৩ 



১৪২ তক্তিলহরী | 

ইতিবুদ্ধিপুরঃ লরং জনো দুরিতস্তাঁচরণং করোতি চে |. 

হুকৃতিচ্যুত এব যাত্যধ ইহলোকে চ পরত্র ছুম্মুতিঃ ॥৩২৪ 

শ্লোকছয়েনাস্ব়াৎ কুলকমুচাতে | 
বস্ততঃ যদি এইরূপ ব্বপূর্বক কেহ পাপ করে, তাহা! হইল সেই 

মূ বাক্ধি সহসা স্ক্কতিচ্যাত হইয্বা, জীবদ্দশায় ইহলোকে এবং মরগান 
পরলোকে অধ:পতিত হয় । ৩২৪ 

হরিনামমহারসং পিব ভবিতালীহু ভবে চিরং সুখী । 
কথমত্র চ বিট্বরাহবদনুরক্তোহসি সদ মলং প্রতি ॥ ৩২৫ 

তোমার স্বকীয় বিবেক ও সুপদেষ্টা গুরু, তোমাকে নিরস্তরই 
হরিভঙ্জনে প্রণোদিত করিতেছেন, কিন্তু হয় কৈ, পার কৈ? প্জানামি 

ধর্দং নচ মে প্রবৃত্তি” বল দেখি! ঠিক এইরূপ হইতেছে না কি? 
সকলেই বলিয়া থাকেন যে, “মুখং মে ভূয়াৎ দ্রঃখং মাতৃৎ” কিন্ত 
স্বরূপ পথে যাইব না, অথচ ম্থথ চাহিব। তাই বলি! হে মূঢ়! 
হরিনাম সুধা রস পান কর, এখনই ব্রাপত্রর দূর হবে; স্তরাং চিরন্থুখী 
হইবে। আচ্ছা বল দেখি! তুমি বিট্বরাহৰৎ অনর্থন্ক বিষয়-মলেই 
রত হও কেন? একবারও কি তোমার হরিশ্মরণ করিতে নাই ? ৩২৫ 
সপ শিপ বলো পিসি 

তব কোমলপদসঙ্গং প্রাপয় বিষয়ানুরাগিণং শৌরে। 

সম্ভতমায়াবদ্ধং মোচয় মামেব গোবিন্দ ॥ ৩২৬ 

হে শৌরে,হে গোবিন্দ! এক নিমেষ কালও তোমায় ভাবিতেছি 
না, নিরত্তর তোমার দুরতিক্রমণীয়া মায়া ' কর্তৃক বন্ধ "হইয়া, 



পি ভক্তিলহরী। ১৪৩ 

ঘোর ধর্বষপাসক্ত হইয়া তোমায় ভুলিয়া! যাইতেছি, হা রুষ!। তোমার 

কোমলচরণপসঙ্গ আমাকে পাওয়াও । ৩২৬ 

পর ঃসত্বস্ত মতির্থা প্রতিপদং বিত্ৃম্ত সংরক্ষণে 

সংবদ্ধ। কৃপণন্ত ব৷ হরিপদে সা চেস্ুবেতাদৃশী | 

ভীতিস্তহি তব প্রযাস্থতি মবৃতেধ্বান্তং যথা ভাঙ্করাৎ 

শ্রীগোবিন্দপদে মতিং মনুজ হে তস্মাদ্দ তং যোজয় ॥ ৩২৭ 

এই জগতে পদে পদে 'ধনরক্ষণে, নিঃসত্বের অথবা কৃপণের চিত্তবৃত্ধি 

যেরূপ হয়, যদি হুরি-চরণারবিন্দে তোমার মতি ক্ষণকালের জন্যও 

সেইরূপ হয়, তাহা হইলে মৃতু হইতে তোমার ভগ, ভাস্কর হইতে 

তমোরাশির মত পলায়ন করিবে। অতএব হে অবোধ মনুষ্য! তোমার 

মতিকে শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে নিয়োজিত কর। নিংসত্ব অর্থে, যে 
যাচককে একবারে প্রত্যাখ্যাত করে, এবং কৃপণ অর্থে, ষে ব্যক্তি প্রথমত: 
স্বীকার করিয়াও, স্বীকৃত ধন, অপেক্ষাকৃত কম করিয়া দেয়-- অথবা 

প্রথমতঃ দ্বিব বলিয়৷ পশ্চাৎ দিতে চাহে না যে, মেই কৃপণ ॥ ৩২৭ 

ার্যাপুতগৃহেয ধা ভবতি তে নিত্যং তখোপার্জনে 
দেহেষু ক্ষণভঙ্কুরেষ ধিগতেবর্থেষনর্থেষু চ। 
আসকির্ষদি তাদৃশি ক্ষণমপি শ্রীকুষ্ণপাদা মু 
ক! ভীতিদিননাথপুত্রতবনদ্বারপ্রয়াণে তদ। ॥ ৩২৮ 

হেমূঢ়! পুত্রকলব্রযুক্ত গৃহে ও ক্ষণভঙ্গুর দেহে ও. উপার্জন বিষয়ে, 

এবং অনর্থের নিধানশ্বন্ধপ উপাজ্জিত ধনে, তোমার যেরূপ নিত্য আসক্তি 



১৪৪ ভক্তিলহবী । 

হয়, যদি তাদৃশী আসক্তি ক্ষণকালের জন্যও শ্রীকৃষ্ণপদান্থুজে হয়, তাহা 

হুইলে যম্ভবনদ্বারে যাইতে তোমার ভয় কি? অর্থাৎ যমভয় তমাকে 
স্পর্শ করিতেই পারিবে না ॥ ৩২৮ 

কিন্ব। স্ুখং কিমথবাত্র ভবে নু ছুঃখং 

সন্ভিঃ স্থখং বলতিরেব হরে? কথাভিঃ | 

তাতিস্তয়া চ রহিতং যদিহৈব ছুঃখং 
তৎসাধুভির্ভজ সদ! হরিপাদপম্মং ॥ ৩২৯ 

এই সংসারে সুখ কি, এবং ছুঃখই বা কি? হরিকথা দ্বারা সাধুসঙ্গে 

বসতিই সুথ। মেই হরিকথা, আর সাধুসঙ্গে বসতি, এতছ্ভয়ে রহিত 
যাহা, তাহাই দুঃখ । সেই জন্য বলি সাধুসঙ্গ করিয়া হরিপাদপন্প 
ভজন কর ॥ ৩২৯ 

রাগঞ্চ তে বিষয়তঃ সৃনয়ানিকুষ্য 

ংযোজয়াহচ্যতপদে সকৃদেব ভক্ত্যা | 

তদ্দাসদাসসহুবীসমভীপ্ন.রেব 

সম্তজ্য সঙ্গমতিমা ত্রমসজ্জনাঁনাঁং ॥ ৩৩০ 

অসাধুদিগের সঙ্গ, অতিমাত্র ত্যাগ করতঃ ধাহারা হরিদাসেরও দাস, 

তাহাদের সহিত বাসেচ্ছু হইয়া, বৃদ্ধি ও নীতিপুর্বক বিষয় হইতে 

অন্থরাগকে আকৃষ্ট করিয়া, একবার ভ্তিপুর্বক অচুতচরণে সংযোজিত 
কর ॥ ৩৩০ 



ভক্তিলহরী । ১৪৫ 

অগ্নের্থা! দমনভেষজমেব বারি 

পীযুষমেব বিষদোষনিবারণার্থং। 

তদ্বদ্ধরেনিখিলরোগহরঞ্চ মুঢ় 

নামৌষধং হিতকরং বিহিতং বিধাত্র! ॥ ৩৩১ 

বহছির দমনার্থ যেমন জলই ওঁষধ, বিষদ্দৌষ নিবারণার্থ অমুত যেমন, 

সেইরূপ নিখিল রোগহরণার্থ বিধাতৃ-কর্তৃক হরির নামৌষধই হিতকর 
বলিয়! বিহিত হইয়াছে ॥ ৩৩১ 

মহত্মাধুর্য গুণেন সর্ববদ! 

বহেৎ সমুদ্রে। বড়বাগ্রিমঞ্জস৷ 

মহানিব প্রোজ্মিতবৈরবীস্তথ। 
গৃহস্থিতং শক্রমপি প্রবত্বতঃ ৩৩২ 

জলের সহিত বহ্ছির বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু মহত্বও মাধুর্য গু৭ 
দ্বার৷ ভূষিত বলিয়।, জলনিধি নিজ গৃহস্থিত বড়বাগ্নিকে শত্রু হইলেও, 

যত্রপূর্ব্বক মহদ্বক্তির স্যার, শক্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া! তাহার বহন 

করেন ॥ ৩৩২ 

ললঘহিঃস্িপ্ধগুণোঁমহস্বী মহো৷ ন গুঢ়ং ত্যজতি স্বনিষ্ঠং। 
গুঢ়াগ্রিরশ্মেব জলেষু মগ্নোধুগং স্থিতোনাত্মন এব তেজঃ ॥৩৩৩ 

বাহে শ্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট এমন যে মহম্বী তিনি আত্মনিষ্ঠ নিগৃঢ় তেজ, 

থে কোন অবস্থায় পতিত হউন না কেন, কিছুতেই নিগৃড়ান্মি প্রস্তরের 

১৬ 



১৪৬ ভক্তিলহরী | 

মত, অর্থাৎ চক্মকির পাথরের ন্তায়, একধুগ জলমগ্ন থাকিয়াও সেই 
অন্তঃস্থিত তেজ: কখনই তাগ করেন না। ইতি ভাবার্থঃ॥ ৩৩৩ ; 

স্বভাব এব কালস্ত প্রকামং মৃদ্ধি। বর্ততে । ্ 
শৃদ্রেঃ শাস্ত্রোপদেষ্ট' যু কলো কিং স্তাদতঃপরং ॥ ৩৩৪ 

কালম্বভাবই সর্বতোভাবে সকলের উপর বিদ্যমান থাকে, যেহেতু 

শৃদ্র খষিপ্রণীত শাস্ত্রের উপদেষ্টা, হায়! ইহার পর এই কলিতে কি 
হইবে, কে তাহা বলিতে পারে ॥ ৩৩৪ 

তে যাতাদ্িবাঃ স্ুখব্যতিকরাঃ প্রাণপ্রিয়! বান্ধবাঃ 

যে বাল্যেহকপটেরতিশ্রিযতরালীপৈর্মনোমোহিনঃ 
হিংসাদ্বেষধিয়স্তএব সরলাঃ কুর্ববস্তি কিন্নাধুন! 
বর্তত্তে কুটিলাঃ সদা হি গতয়ঃ কাঁলন্ত মুদ্ধি, গ্রুবং ॥ ৩৩৫ 

সে সকল স্ুঃখর দিবস চলিয়া গিয়াছে, এবং বাল্যকালে যাহার। 

অকপট প্রির্তর সম্ভাষণের দ্বারায় মনোমোহিত করিত, দেই প্রাণপ্রিয় 

বান্ধব সকলও চলিয়া গিয়াছে। যাহার! পূর্বে নিতান্ত অকপটহদর 

ছিল, সেই সরলহাদয় সকল এখন যৌবনে, হিংসা ও দ্বেয বুদ্ধির বশবত্তী 
হইয়া কিকি অন্তায় আচরণ না করিতেছে? বাল্যের সাঁরল্য যৌবনে 

থাকে না__যৌবনের ভাব প্রৌটাবস্থায় থাকে নাঁ_কেন না !. যেহেতু 

কালের কুটিল গতিই সতত প্রবল! হইয়। সকলের উপর বর্তায় ॥ ৩৩৫ 

ভ্রয়াৎ সত্যবচঃ প্রিয়ং যদি ভবেন্নোচেদ্বরং মৌনিতা 
পৈশুন্যং সমততং ত্যজন্নিহ চরেল্রজ্জাভয়ং লোৌকতঃ | 



ভক্তিলহরী | ১৪৭ 

ভদ্রোইভদ্রবিশেষভেদরহিতঃ সর্বত্র শিষ্টং চরে- 

দিখং কুর্ববতি তন্মুকুন্দচরণং ন স্যাঁৎ কৃচিদ্দ,ল্ল ভং ॥ ৩৩৬ 

সতা বাক্য বলিও, কিন্তু যদি তাহ! প্রিয় হয়, তবেই বলা 

উচিত, নতুবা "প্রি সত্য বলা অপেক্ষা মৌনাঁবলম্বনই শ্রেয়ঃ। “লোকে 

বলিলে কি যায় আইসে” একথা কখন মনে ভাবিও না, এমন কি 

মুখাগ্রেও আনিও না। হৃদয় হইতে খলত দূর করিয়া, লোকলজ্জা- 

ভয়কে অপেক্ষা করিয়া, সকল কার্যোর অনুষ্ঠান করিবে। ইনি 

ভদ্রলোক আর ইনি অভদ্র ইত্যাদি ভেদবুদ্ধিরহিত হইয়া, সর্বত্র শিষ্টাচরণ 

করিবে, বাস্তবিকই এইরূপ করিলে মোক্ষদাত। কৃষ্ণের চরণ, কিছুতেই 

কোন স্থলে ছুল্লভি হয় না ॥ ৩৩৬ 

বিগুদ্ধবিনযোল্লসন্নিকৃতিহীনধন্্রং চরন্ 
স্বযাবচনবঞ্চন প্রতিনিবর্তমানোভবন্ । 
অধঃপতনকৃদ্ধচঃ স্রকৃতিনাং হি নিন্দাতঝকং 

বিহায় চরণান্বজে তব মনে। হবেঃ স্থাপয় ॥ ৩৩৭ 

যেহেতু পুণ্যশালীদিগের নিন্দাত্মকবাক্য আত্মার অধ:পতন করে, 

এই জনতা তাহ! ভ্যাগকরতঃ, মিথ্যা কথা দ্বারা যে বঞ্চনা, তাহা 

হইতে প্রতিনিবৃন্ত হওতঃ বিশুদ্ধ বিনয় দ্বারা দমুল্লমিত ঘষে কপটহীন 

ধর্মা, তাহার আচরণ করে, মনকে হরিপাদপন্ধে স্থাপিত কর ॥ ৩৩৭ 

ভবে শ্রবণমাধুরীং পরিহরংস্তথ। চাতুরীং 

হরের্ললিতলীলয়। রসবতীং কথাং খ্যাপয় । 



১৪৮ ভক্তিলহরী । 

তথ' ভ্রিবিধ তাঁপহৃৎস্থজনসঙ্গতে। নির্মলং 

হরেশ্চরণপন্কজে কুরু মনশ্চিরং সঙ্গতং ॥ 5৩৮ 

প্রথমতঃ ত্রিতাপহারি-সুজনসঙ্গ দ্বার। নির্মল মনকে হরির চরণপন্দে 

চিরাদনের জন্ত স্থাপিত কর। ইহসংসারে তেমনি চাতুরী ত্যা্থ করে, 
শ্রবণে মাধুর্য দান করে এতার্দশী হরিলীলা দ্বারা রসবতী কথা খ্যাপিত 

কর ॥ ৩৩৮ 
 স্্্আ 

তবে শ্রবণতপিণীং ভজননন্দিভিঃ সেবিতাং 
কৃতৃহলপরম্পরাঞ্চিতরসার্জভাবপ্রদাং | 

হরেঃ কথয় তাং কথাং শৃণু চ নিত্যশঃ প্রেমতে! 

যয়! প্রবলমেব তদ্যমভয়ং গ্রুবং যাস্ততি ॥ ৩৩৯ 

ইহ সংসারে কৌতুকপরম্পরাঞ্চিত যে মধুর রস, তংসহ বা তদ্থারা 

আর্দরভাব প্রদ্দানকাঁরিণী, স্থুতরাং শ্রতিকুহর-তৃপ্তিদায়িনী, হরিসন্বন্ধিনী 

সেই কথা নিত্যই প্রেমের সহিত বল ও শ্রবণ কর, যদ্দ্ার৷ সেই প্রসিদ্ধ 

যমভয় নিশ্চয়ই চলিয়] যাইবে । ৩৩৯ 

দারিদ্র্য চিন্তানলদিগ্ধচিতং বিস্বুং যথ। সাল্তবয়তি প্রকামং । 

তথা ভ্রিতাপৈরতিমাত্রদপ্ধং কৃষ্ণস্ত লীলাম্বতমেব জীবং ॥৩৪০ 

দরিদ্রতা সঞ্জাত যে চিস্তারূপ অনল তন্দার। লিপগ্তচিন্ত জনকে বিত্ত 

যেমন যথেষ্ট পাত্বনা প্রদান করে, তেমনি ভ্রিতাপদগ্ধ:জীবকে প্রীকৃষঃ- 

লীলামূত বিগততাপ করিয়া শীতল প্রাণ করিতে সমর্থ ॥ ৩৪৯ 



ভক্তিলহরী ৷ ১৪৯ 

রু তীর্ঘঃ কু ধর্ম ক ব। নিত্যকর্ম্ম কক যজ্ছেঃ সুদাধ্যং তথ! 
পুণ্য কন্ম । 

ক যোগেষু সিদ্ধিঃ ক ব ভক্তিবোগৈ মুকুন্দে পর্রন্মণি 
প্রেমলাভঃ ৩৪১ 

কোথায় তীর্থ কোথায় ধর্ম কোথায় বা! সন্ধ্যাবন্ধনা প্রভৃতি নিত্য- 

কম, তেমনি কোথায় যাগধজ্ঞ দ্বারা স্থখসাধ্য পুণ্য কর্ম । কোথায় 

অষ্টাঙ্গ যোগবিষয়ে (সন্ধি, আর কোথার়ই বা নববিধ-ভক্তিযোগ ছারা, 

সেই মুক্তিদাতা পরমব্রহ্গ রুষ্চে (প্রেমলাভ ? তীর্থ ধর্ম যাহা কিছু বল 

না বেন, কিছু দ্বারাই জীবের অভীষ্ট লাভ ;_-অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ লাভ 

হয় না। যদি তাহা হয়, তবে একমাত্র অন্তাভিলাধিত শুন্ত, ও 

জ্ঞানকর্মাদদি ছারা অনাবৃত, জ্ঞান, কিনা নিরবলম্বন-কেবল-জ্ঞান, অর্থাৎ 

শুফ জ্ঞান, আর কর্ম, কিন! স্মার্তবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি, এতদুভয় 

দ্বারা অনাবৃত ষে রৃষ্ণান্শীলন,' অর্থাৎ কৃষ্টোদেশ্টে রোচমান৷ প্রবৃভি, 

ইহাকেই উত্তম! ভক্তি বলে ও ইহাদ্বারাই কেবল পরমপুরুযার্থ লাভ হয়, 

কিন! জীবের ত্রিবিধ দুঃখের অতান্ত-নিবৃত্তি হয়,_ইহাই “রাগ্ান্ুগাভক্তি,” 

স্ৃতরাং বিধি নিষেধের অভীতাবস্থা ॥ ৩৪১ 

ক বা রাজ্যলাভঃ বধ ব। যোগসিদ্িঃ কক বিদ্যাপ্রসক্িঃ ক ব। 

কৃষ্ণভক্তিঃ | 

মদান্ধৈঃ কুসঙ্গঃ ক বা সাধুসঙ্গঃ ক সংসারবন্ধঃ ক বা মোক্ষ- 
লাভঃ ॥৩৪২ 

কোথায় ঝা রাজ্যলাভ, আর কোথায় বা যোগবিষয়ে সিদ্ধি, অথব। 

কোথায় ষোগ ও সিদ্ধি, কোথাক়্ বিদ্যায় প্রসক্তি, আর কোথায়ই বা 



১৫০ তক্তিলহরী ৷ 

ক্ুষ্ণভক্তি । মদান্ধগণের সহিত কুসগ্গই বা কোথায়, আর সাধুসঙ্গই বা 
কোথায় £ কোথায়ই বা সংসার-নিগড়ের বন্ধন, আর কোথায়ই বা 

সেই শ্রীমন্ুকুন্দ চরণে ভক্তি করিয়া মুক্তি লাভ ?॥ ৩৪২ ূ 

ক বা রাজ্যভোগে! বিলাসপ্র নঙ্গৈঃ ঞ্ক বাত্মপ্রপাদৈহ্বরে 

ভক্তলাভঃ | 

ক নিন্দাকথাভিঃ পরেষাং কুসঙ্গঃ ক লীলা কথাভিহরেঃ 
সাধুলঙ্গঃ ॥৩৪৩ 

বিলাস প্রসঙ্গদ্ধারা রাজ্যভোগই বা কোথায়, আর আত্ম প্রসাদসহ 

হরিতে তক্তি লাভই বা কোথায়? পরের নিন্দাকথাত্বারা কুজনসঙ্গই 
বা কোথার, আর হরির লীলা কথার সহিত, সাধুসঙ্গই ৰা কোথায়? 
পরস্পর ৰহু বৈষমা ॥ ৩৪৩ 

পরক্ত্ীযু চিত্তং যথা লম্পটস্য যথা মৎস্তবেধে ভবেন্মীনবুদ্ধেঃ 
তথৈব ক্ষণ চেদ্ধরেঃ পাদপদ্মে কুতোধন্রাজান্তয়ং 

ভীষণং তে ॥ ৩৪৪ 

পরস্ত্রীতে লম্পটের যেরূপ, এবং মৎস্য ধারণে মীনবুদ্ধির যেরূপ, 
তোমার চিত্ত যদি ক্ষণকালের জন্য হরিপাদ্দপন্মে সেইরূপ আসক্ত হয়, 

তাহ! হইলে ধর্মরাজ হইতে তোমার কি ভয় 2 ॥ ৩৪৪ 

ক হুম্ম্যপ্রবাসৈধিলাসানুরক্তিঃ ক বা! কৃষ্ণলীলাকথাস্ু গ্রস্ত 

ক সংসারবন্ধস্ত্রিতাপপ্রসৃতিঃ ক সত্যন্বরূপে হরো৷ 
প্রেমভক্তিঃ ॥ ৩৪৫ 



ভক্তিলহরী। ১৫১ 

উচ্চ প্রাসাদে বাদের সহিত বিলাসবিষয়ে অনুরাগই বা! কোথায়, আর 

কষ্ণলীলা কথাতে প্রসক্তিই বা কোথায়? ব্রিতাপের প্রসবভূমি 
সংসার বন্ধনই ব! কোথায়, আর সত্যস্বরূপ হরিতে প্রেমভক্তিই বা 
কোথায় ? ॥ ৩৪৫ 

সদাচারনীতিস্ফ,রৎসতস্বভাবে। বদেৎ সত্যবাক্যং প্রিয়ঞ্চেৎ 

পরেষাঁং। 

ন চেন্মৌনলাভোবরম্থা জগত্যামিহামুত্র সখ্যং বুধৈ- 
রক্ষণীয়ুং ॥ ৩৪৬ 

স্দাচার ও নীতিদ্বার! প্রকাশমান উত্তম স্বভাব হুইয়া, যদি পরের 

প্রিষ্ন হয়, তবেই সত্যবাক্য বলিবে। নতুবা সত্য হইয়াও অপ্রিয় হুইলে, 
সে বাক্য না বলিয়া মৌনাবলম্বনই শ্রেক্পঃ। এই জগতে যিনি পণ্ডিত 

হইবেন, তাহাকে সমাজনীতি ও ধর্্মনীতি, উভয়কোটিই রাখিতে হইবে, 

দুতরাং ইহ জগতে অতি চতুরতা সহ নিজ কার্যোদ্ধার করা উচিত। 
নতুবা এ দ্বিক্ রাখিতে ও দিকৃ গেল, আর ও দিক্ রাখিতে এ দিক্ 
গেল, ইহা! কখনই চতুর বা পণ্ডিতের কার্য নহে। ইহলোক ও 

পরলোক উতভয়ত্রই পগ্ডিত-কর্তক সথ্য রক্ষা করার বিশেষ 

প্রয়োজন ৩৪৬ 

অসারাভ্তবাবের্ধদি সত মুমুক্ষুন্ত্যজা গগাত্মবুদ্ধে কুকম্ম প্রবৃতিং | 

ভজাঙ্গাত্মনিষ্ঠঃ পরব্রন্মকৃষ্ণং সদ শ্রীনিবাসং বিষ্বিধ্্যাদি- 
সেব্যং ॥ ৩৪৭ 

হিংস! ত্বেষ কাম ক্রোধ প্রভৃতি মকর নক্রাদি জলজস্ত ব্যাপ্ত, স্ৃতরাং 



১৫২ ভক্তিলহরী | 

অতিশয় দুর্ব্বিগাহ ভবসাগর হইতে যদি তুমি মুক্তি কামনা করিয়া! থাক, 

হে দেহাত্মবাদিন্! তাহা হইলে একবারে কুকাধ্য প্রবৃত্তি পরিত্যাগ 

কর। সতত আত্মনিষ্ঠ হইয়া, পরবন্ধ কৃষ্ণকে ভজ, কমল! ূ অচ- 

ঞ্চলা হইয়া যেখানে নিবসতি করেন, এবং ব্রক্গা শিব নারদাদি কর্তৃক 

ভক্তিপুর্ববক সেবনীর় হইতেছেন যিনি, তাহাকে তুমি মনুষা হুইয়। সভতই 

তক 1৩৪৭ 

তক্তো শান্্রমতং যথার্ষমমলং রাগাত্মিকায়াং খলু 
জ্ঞানে চৈব তথাবিধং ন মনুতে ভক্তঃ স চ জ্ঞানবান্। 

কৃষ্চে মগ্ুঘনাঞ্জনাভললিতে তদ্ৎ পরব্রহ্মণি 

ভক্তিজ্ঞনবতোর্ষয়োস্ত বিমলং চি্তং পরং লীয়তে ॥ ৩৪৮ 

রাগাত্মিক ভক্তি বিষয়ে, যেমন রাগবান্ ভুক্ত খষি প্রণীত বিমল 

শান্্রমত নিশ্চয়ই মানেন না, তেমনি জ্ঞানমার্গেও, সেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানী 

কোন খষি প্রণীত শান্ত্রমতাপেক্ষী নহেন। কিন্তু সেই ভক্তিমান্ ও 

জ্ঞানবান্;-_বাহাদের বিমলচিত্ত কেবল সেই মনোহর নবঘনশ্তামসুন্দর, 

ও পরব্রন্গস্বরূপ কৃষ্ণে বিলীন হয়। রাগিভক্তের চিত্ত একার্দশী প্রভৃতি 

না মানিয়াও, সেই নবান্ুদমঞ্জুল-কাস্তি কৃষেে, এবং সেই অদ্য়বাদি- 

জ্ঞানীর চিত্ত, সেই বিধিনিষেধের অতীতাবস্থ হইয়া কেবল “সোহহং 
তত্বমসি” এই মহা বাক্য সাধন দ্বার৷ পরব্রন্মেই বিলীন হয় ॥ ৩৪৮ 

ভারধ্যাপুত্রময়প্রসূনমপি তন্মায়ামরন্দং পিবন্ 
ংসারাখ্যবিষক্রুমপ্রকটিতং প্রোন্মত্তবন্তা ম্যসি ৷ 



ত্ন্ত ত্বং যদি বা পিপাস্থরিহ তৎশ্রীকৃষ্ণপাঁদান্মুজ- 
প্রোন্মীলন্মকরন্দমঞ্জুলরসং কিন্ামম্ৃত্যো্য়ং ॥ ৩৪৯ 

সংসারাখ্য বিষবুক্ষ হইতে: প্রকটিত যে স্ত্রী পুত্ররূপ পুষ্প, এবং 

ততপ্রভব যে মায়া মকরন্দ, তাহা পান করে তুমি প্রকৃষ্ট উন্মত্তবং 

ভ্রমণ করিতেছ। বড় ছুঃখের বিষয় নয়কি? সেই মায়ামকরন্দ পান 

দ্বারা, আত্মহানি বই লাভ কিছুই নাই কি্ত যদি তুমি সেই শ্ীকৃষ্ণপদার- 
বিন্দজাত মকরন্দ দূপ মনোহর রস পান করিতে ইচ্ছা কর, মৃত্যু হইতে 

ভয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ৩৪৯ 

রাগশ্চেন্মম মানসভ্রমর হে সর্ববার্থসিদ্ধিপ্রদে 

শ্রীগোবিন্দপদাশ্থুজে ভবতি তে কিন্নাম মৃত্যোর্ভয়ং | 

ভার্ষ্যাপুত্রমযে গুহে বিতথধীত সংসজ্জমানোৌমুদা 
ভ্রান্তস্তং ম্বগতৃষ্ণয়া মৃগইবাবিদ্যারৃতঃ সীদনি ॥ ৩৫০ 

মুগতৃষ্াদ্বার| ভ্রান্ত মৃগের স্যায় মিথ্যাবৃদ্ধিবিশিষ্ট তুমি, অবিদ্ভাবৃত 

হইয়! সানন্দে স্ত্রীপুত্রময় গৃহে সংসক্ত হইয়। অবসন্ন হইতেছ, কিন্ত 

হে আমার মানসভৃঙ্গ ! যদ্দি তোমার সন্বার্থসিদ্ধিপ্রদ শ্ীগোবিন্দ- 

পদারবিন্দে অনুরাগ হয়, তাহা হইলে কি মৃত্যু হইতে তোমার ভয়ের 

সম্ভাবনা থাকে? কখনই নহে ॥ ৩৫০ 

কুষ্ণভক্তিরসভাবিতা কথ! নিন্দকস্ত বদনান্ন নিঃসরেৎ | 

কালকুটবমনে রত্য হি চক্রিণঃ কিমু মুখাৎ সুধা 
ক্ষরেৎ ॥ ৩৫১ 



১৫৪ ভক্তিলহরী । 

কুষ্ণভন্তি রসদ্বার| মিশ্রিত যে কথা, তাহ! কখন পরনিন্দাকারি- 

খলের মুখ হইতে বাহির হয় না। যেহেতু কালকুট বমনে নিপুণ যে 

সর্গ, তাহার মুখ হইতে কখন কি অমৃত নিঃল্যত হয় ॥ ৩৫১ 

মোক্ষাত্িক। হরিকথেব সদাস্ততোবৈ 
নিন্দাত্মিক। পরকথ! স্মলতীতরাস্তাৎ । 

বিন্বাদিধোঃ ক্ষরতি কিং গরলপ্রবাঁহ- 

স্তদ্বৎস্থধা বিষধরাননতঃ কুতোবা ॥ ৩৫২ 
সাধুদিগের বদন হইতে মোক্ষাত্মিকা হরিকথার ন্যায়, অনাধুদিগের 

বদন হইতে নিশ্চয়ই নিন্দাত্সিকা পরকথাই বাহির হয়। চন্দ্রমওল 

হইতে কি গরল প্রবাহ স্বলিত হয়? কখনই নহে! তেমনি সর্প- 

বদন হইতেই বা কোথায় স্ৃধাক্ষরণ হইয়া থাকে ? কোথাও নহে ॥ ৩৫২ 

তেজোব্যাপ্তচরাচরং প্রবিততং বাস্থান্তরাবস্থিতং 

মেঘাচ্ছন্নদ্বশো। যথা দিনকরং পশ্যান্তি মেঘারৃতং | 
অজ্ঞানান্ধতমোবিনাশ তদাহে। তেজঃ পরব্রহ্মণে। 

মোহাচ্ছন্নধিয়স্তথৈব নিযুতং পশ্যন্তি হা দেছবৎ ॥৩৫৩ 

বাহাভ্যন্তরে অবস্থিত, অতএব তেজোদ্বারা বিশ্বচরাচর-ব্যাপী 

দিনকরকে, মেঘদ্ধারা সম্থুত দৃষ্টি হইয়া যেমন মেঘাচ্ছন্ন দর্শন করে, তেমনি 
মোহান্ধকারান্তরুৎ পরব্রন্ষের সেই প্রসিদ্ধ তেজঃ, যাহা বিশ্বব্যাপি এবং 

ব্যান্থাভ্যন্তরস্থিত, অহো ! মোহাচ্ছন্নবুদ্ধি হুইয়া নিয়তই মুট় জীবগণ তাহা- 

কেও দেহবৎ দেখিয়। থাকে, অর্থাৎ সেই পরাত্মাকে দেহাত্মবান্দিগণ আমি 

আমি বলিক্লা অভিনিবিষ্টচিত্ত হয়। বড়ই বিন্ময়ের কথা নয় কি? ॥ ৩৫৩ 



ক্তিলহরা । ১৫৫ 

ছিংসাদ্েষাদিভিঃ কামং হুতসত্বং হি ভুহদং 
প্রিত্যজতি ভক্তত্তং বৃদ্ধঞ্চ তরুণী যথা ॥ ৩৫৪ 

যেহেতু হিংসা দ্বেষাঁদি কর্তৃক হৃতসত্ব, “সত্ব” কিনা বল অতএব সেই 
হু্টহদকে ভক্তিদেবী, বৃদ্ধকে বুবতীর স্তায় থেষ্ট পরিতাগ করেন ॥ ৩৫৪ 

নিরন্তরমকৈতবং ভজনভৃজ্জনৈমিত্রতা 
ভূণাদপি সুনীচতা হৃদয়হধিণী নৎকথ!। 
তথা স্থজনসঙ্গতো। নিরভিমানিত। চেন্ভবে- 

নুকুন্দচরণান্ুজং নহি তদ। কচিদ্দ,ল্ভং ॥ ৩৫৩ 

নিরন্তর ছলনারাহিত্য, এবং ভজনানন্দি-জনের সহিত সখ্য, তৃণা- 

পেক্ষা নীচত', এবং হৃদয়হধিণী ব্রজনীলাদি-সৎকথা, তেমনি সঙ্জন সহ- 

বাস জন্ত যদি অভিমানশৃন্তত1. হয়, তবে মুক্তিদাতা জনার্দনের চরণপদ্ম 

কখনই ছুল্লভ হয় না ॥ ৩৫৫ 

কামে সত্ববিনাশিনি প্রভবতি ক্রোধে চ কিং শত্রভি- 

লোভে বুদ্ধিবিরোধিমোহসহিতে কিম্বা পশুত্বৈরিহ। 
মাৎসধ্যে কিমু ছুঃসহৈর্নরকজৈরুচ্ৈস্তরাং গীড়নৈঃ 

কৃত্যাকৃত্যবিবেকহীনহৃদয়ে কিম্বা মহাপাতটকৈঃ ॥ ৩৫৬ 

দেহ, বাঁ বলক্ষয়কারি মন, এবং ক্রোধও প্রভাব বিস্তার করিলে 

আর শক্রতে কি প্রয়োজন? অথবা বুদ্ধিবিরোধি-মোহসহ-লোভ, 

প্রভাব বিস্তার করিলে, পুথক্ পশুত্বের কি প্রয়োজন ? মাৎসধ্য প্রভাব 

বিস্তার করিলে, অতুযুচ্চ-ছুঃসহ-নরকজাত-ন্ত্রণার প্রয়োজ্জন.কি? আর 



১৫৬ ভক্তিলহরী । 

কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনাশৃন্য হৃদয় থাকিলে, মহাপাতকের কি প্রয়োজন ? 

অর্থাৎ দেহেতে বদি রিপুগণ প্রবল হয়, তবে পৃথক্ নরকের লি 

নাই, ইতি ভাবার্থ ॥ ৩৪৬ 
পাস শিট 

অকৈতবমন। ভবন্ কুরু মহাজনৈঃ সঙ্গতিং 
সদাস্তপরিকীন্তিতং শুধু হরেধশোনিম্মলং | 
ভৃণাদপি জুনীচতা দধদনাবিলপ্রেমতে। 

মুকুন্দচরণাম্বুজং ভজ ভবান্বুধেস্তারকং ॥ ৩৫৭ 

অনন্তর তাহাদিগের অকপটচিন্ত হয়ে হরিভক্রদিগের সঙ্গ কর। 

কেমন করিয়। সেই ভিত হরির নিন্দশল যশোগান শ্রবণ কর। 

গান শ্রবণ করিবে,_না-তৃণ হইতেও নীচতা ধারণ করিয়া নিরাবিল- 

প্রেমের সহিত! তাহা হইলেই যথার্থ শ্রবণভক্তি যজন কর! হইবে, 

নতুবা শ্রবণাভাস মাত্র ॥ ৩৫৭ 

কুষ্ণপ্রেমস্ুনিন্নলং যদি মনঃ কিং চিত্তশুদ্ধীহয়। 

সন্ভিশ্চেদ্বদতিঃ সদ! কিমুভবেতীর্৫ঘ প্রবাসৈস্তদ! | 

দিক্ট্য/ কৃষ্ণ কথ| শ্রুতাবুপগত। কিং বেদশু আ্ষয়! 

সর্বস্বাত্মনিবেদনং যদি হরে! কিং রাঁজ্যদানাদিতি2 ॥৩৭৮ 

যদি কৃষ্ণপ্রেম দ্বারা তোমার মন নির্মল হয়, তবে চিত্তগুদ্ধির জন্য 

চেষ্টা করিয়া কি হইবে? যদি সাধুসঙ্গে সতত বাস হয়, তাহা হইলে 

তীর্থ বাসের কি প্রয়োজন 1? যদি ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণকথা কর্ণপথে আসিয়া 

উপস্থিত হয়, তবে বেদাদি শ্রবগেচ্ছাদ্বার৷ কি প্রয়োজন? আর যদি 



ভক্তিলহরী | ১৫৭ 

হরিতে সর্কস্বের সহুত আত্মনিবেদন হয়, তবে র্লাজাদান প্রভৃতি 

কি হইতে পারে ? ॥ ৩৫৮ 

সুখং কিম্বা! দুঃখং ছুরিতমথ পুণ্যং কিমথবা 

স্খং সাধোঃ সঙ্গোরৃজ্িনমপি তেষাং বিরহণং | 

সতাং নিন্দা পাঁপং স্ুকৃতিরপি বিষ্ঠোঃ পদরতি- 

ভজাপক্ত্য। ভক্ত্য! সহ স্ুকৃতিভিঃ কৃষ্ণচরণং ॥ ৩৫৯ 

ন্থথ কাহাকে বলে, ও ছঃখই বা! কাহাকে বলে, এবং পাপ কাহাকে 

বলে ও পুণ্যই বা কাহাকে বলে? সাধুসঙ্গছই সংসারে সুখ, এবং 
তাহা'দিগের বিরহই মহাছুঃখ । সঙ্জনেব নিন্দাই পাপ, এবং কৃষ্ণপদে রাতই 

পুণা, অতএব কষ্ণপদরতি শালি.পুণ্যবান্ জনের সহিত মিলিত হইয়া, 
আসক্তি সহ ভক্তিদ্বারা কৃষঝ্চরণ তজ ॥ ৩৫৯ 

হরের্ডক্তে মৈত্রী হরিচরণসক্তিম্মনুজ হে 
বিরক্তি; সংসারে সততমবিচারে যদি স্থখহ । 

তদ1 ভোগেচ্ছ।ছ্যৈরপি কখমবিদ্যা বৃতধিয়া 
সুখং মত্বা ছুঃখে মৃগ ইব মরৌ ভ্রান্ত চরসি ॥ ৩৬০ 

হে মনুজ! হরির ভক্তে মিব্রতা, ও হরির চরণে প্রসক্তি, এবং 

সতত (বিচার শূন্য সংসারে বিরক্তি, এই গুলি যদি যথার্থ সুখ হয়, তবে কি 

জন্ত “এখানে পুষ্করিণী করিব, এখানে অট্টালিকা করিব”, এইরূপ ভোগে- 

চ্ছাদি দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া ছুঃখবিশিষ্ট সংদারে, অবিষ্যাচ্ছবুদ্ধি দ্বারা 

হেত্রান্ত! সুখময় মনে করিয়া) অতিছুঃখময় মরুভূমিতে মৃগের স্থায় 

তুমি ভ্রমণ করিতেছ ? ॥ ৩৬০ 



১৫৮ তক্তিলহরী । 

কাকঃ কম্য ধনং হরে কিষিহ যু সর্বত্র ঘ্বণ্যোভবেৎ 

কন্মৈ বিভমযুং দদাতি স পুনর্ষেন প্রিয়? কোকিলঃ। । 
বৈষম্যং পিককাঁকযোর্বদ সখে কম্মাদ্দ রীদৃশ্যতে ৃ 

মন্যে কক্শত৷ তথ! মধুরতা স্পষ্টং তয়োঃ কাঁরণং ॥ ৩৬১ 

এই জগতে কাঁক কাহার কি ধন হরণ করে ? যাহার জন্ত সে সর্বত্র 

দ্বণ্য হয় ! পুনশ্চ এই কোকিল, কাহাকে কি ধন চালিয়া দেয়? বদ্দারা 

সে সকল স্থানেই প্রিয় হয়! হে স্থধে! কোকিল ও কাকের মধো 

কেন বিষমতার আতিশয্য পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়, বল দেখি! বোধ করি 
কঠোরতা 'ও মাধুর্য স্পষ্টই সেই ঘ্বশ্য ও প্রিয়ত্বে নিদান, ইহাতে আর 

অণুমাত্র সন্দেহ নাই । ৩ ৬১ 

বিপ্রাদিবর্ণো যদি কৃষ্ণভক্তঃ সাম্যং ভজেত্তন্ভজন প্রসঙ্গ । 
-পর্শাশ্মযোগাদ্ধি সমস্তধাতুঃ প্রসন্থ চামীকরতা 

প্রযান্তি ॥ ৩৬২ 
বিপ্রার্দি বর্ণচতুই্টয় যদি কুঞ্চতক্ত হয়ন, তাহ! হইলে কৃষ্ণভজ- 

নের 'প্রসঙ্গহেতু সেই বর্ণচত্ুগ্য় একত্ব লাভ করে। অর্থাৎ “'ব্রাহ্মণ শুন্র” 

ইত্যাদি ভেদ আর থাকে না। যেহেতু স্পর্শমণিত্ যোগে সমস্ত ধাতুই 
যুগপৎ কাঞ্চনতা প্রাপ্ূ হয়, ও সমান মুজো বিক্রীত হয়। ৩৬৯ 

পপ শা ০ পাশ শপ শাদিশি 

(ভক্তিজ্ঞাননিরাবিলং হি মনসতীর্থের কিং মঙ্জনৈ- 
দিষ্ট্য। কৃষ্ণমহাপ্রসাদঘটন। গীযষপানেন কিং। 
তদ্বৎ সাধুনমাগমে। যাঁদ ভবেদ্ধযর্্চ তীর্ঘাশ্রয়ঃ 

জ্রীকৃষ্ণস্ত কথোৎসবে বদ্ধ রতিঃ কিং তত্মস্তাদিভিঃ ॥৩৬৩ 



ভক্তিলহরী । ১৫৯ 

ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান দ্বারা যদি মন নির্মল হয়, অথাৎ অসন্দিগ্ধ হয়, 

তাহা হইলে তীর্থমজ্জন, অর্থাৎ গঙ্গাযমুনাদি স্নান দ্বার। কি প্রয়োজন সিদ্ধ 

হইতে পারে, কিছুই নহে! যদি ভাগ্যে কৃষ্ণের মহা প্রসাদ ঘটে, তাহা 

হইলে অমৃত পানের কি প্রয়োজন? সেইরূপ যদি ভাগ্যবশতঃ সাধুসঙ্গ 

ঘটে, তাহ হইলে, তীর্থাশ্রক্ বার্থ। আর যদি সৌভাগাবশতঃ শ্রীকুষ- 

কথার উৎসবে বূট্ুভার হয়, তবে “সোহ্হং তত্বমসি” প্রভৃতি দ্বারা কি 

প্রয়োজন ॥ ৩১৩ 
০ 

সৎসন্নিধানেহপি বসন্ ছুরাক্সা কচিভ্যজেন্নৈব নিজস্বভাঁবং | 
বসদ্বিষং শঙ্কর কণ্টগীঠে জহাতি কিং ম্ৃত্যুকরম্বভাবং ॥৩৬৪ 

কেবল সৎদঙ্গ হইতেই যে স্বকীন়্ ইষ্টলাভ হয়, তাহাই বাকি করিয়! 

বলি! যেহেতু শঙ্কর কণ্চপীঠে নিত্য থাকিয়াও কালকুট কখন কি স্বকীয় 
মুতাকর স্বভাব ত্যাগ করিতে পার? কখনই নয়। তেমনি যে নিসর্গতঃ 

দজ্জন হয়, সে সাধুসঙ্গে নিরন্তর থাকিয়াও স্বকীয় দৌজ্জন্ত কখন ত্যাগ 
করে না। ৩৬৪ 

জারে খৈব নিয়তং ব্যভিচারিণীনাং 

নিঃস্বার্থমেব লগতি প্রণয়াখি চিত্ৰং। 
তদ্বদ্যদি ক্ষণমপীহ হরে৷ মনস্তে 

দুরীভবেজিবিধতাপভয়ং ভবান্ধেঃ ॥ ৩৬৫৭ 

ব্ভিচারণীগণের প্রণঙ্গাথি-চিন্ত, উপপতিতে যেমন অলঙ্কার বস্ত্রাদির 

আঅ'কাজ্ষা ন! রাখিয়া, নিঃন্বার্থভাবে নিরত হইয়া লগ্ন হয়, তেন'ন যদি 

ক্ষণকালের জন্ত হরিতে তোমার মন লগ্ন হুক, অর্থাৎ সেই মাত্রার আসক্তি 



১৬০ ভক্তিলহরী । 

দ্বারা সেইরূপ নিস্বার্থ ভাবে নিরাকাজ্ষ হইয়া! মন, হরিপ্রেমে মাতিয় যায়, 
তোমার ভবসাগর হইতে আর কি ত্রিতাপের ভয় থাকিতে পারে? কখনই 

| 
নহে ॥ ৩৩৫ 

গুরুং শিষ্যোছেষ্ি প্রকৃতমিহ ভার্য্যা পতিমপি 
গুরুঃ শিষ্যং বাঢ়ং পতিরপি চ ভাধ্যামতিতরাং | 

পিতা পুত্রং কামং জনকমপি পুত্রঃ কথমিব 

নিমিন্তং কিং বিভ্তং কলিলহিতমিথং প্রভবতি ॥ ৩৬৬ 

ধন্য কালমাহাত্মা! এই সংসারে প্রকৃত গুরুকেও শিষা দ্বেষ করি- 

তেছে এবং ভার্ধা হইয়া পতিকে দ্বেষ করিতেছে, আবার শিষাকে স্বস্তং 

শুর হইয়! অতিমাত্র দ্বে করিতেছেন ও পতি হৃইয়! ভাধ্যাকে নিরতিশক় 

দ্বেষ করিতেছে, আবার পুল্র হইয়া জনকের প্রতি দ্বেষ করিতেছে, 

এবং জনকও পুভ্রকে কোন এক প্রকার কি যেন কেমন যেন অশ্রুতপূর্ব্ব 

ও অদৃষ্টপুর্ব এবং অচিস্থিতপূর্ধ দ্বেষ করিতেছেন । কালমাহাম্মো ইহা 
কাদাচিৎক ও দুর্ঘট ব্যাপার নহে। পরন্ত ইহা এখন সার্ধত্রিক ও নিত্য 

সম্তাবযের মধ্যে হইয়! উঠিয়াছে। তবে কি বিত্তই একমাত্র নিমিত্ত হইয়া 

কলির সহিত নিত্য এই রূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, ধন্ত যুগমাহাত্ম্য ও 

ধন্য বিস্তমাহাতআয ॥৩৬৬ 

মৈথ্নাহারনিদ্রাভিস্তুল্যঃ গশুভিরঞ্জসা 
কেবলং ধর্্মবুদ্ধ্যাসৌ নরস্তত্র বিশিষ্যতে ॥ ৩৬৭ 

এই পৃথিবীতে মনুষ্য প্রভৃতি যত জীব আছে, তন্মধ্যে এক মান্র 
অনুষ্যই শ্রেষ্ঠতম, কিন্ত একথা মনুষ্যেই বলিয়া থকে । এখন দেখিতে 



ওক্তিলহর। ১৬১ 

হইবে একথা! যথার্থ কিনা! যদি বল যে বাস্তবিক সর্বাপেক্ষা নরই 
প্রধান, তবে সে প্রাধান্ত কি আকৃতি দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, না কি 

অন্ত কোন বৈশিষ্ট্য আছে, যদ্ধবার! মন্তুষা শ্রেষ্ঠতম ! আহার নিদ্র। 

মৈথুন, এতভ্রয়ের দ্বারায় শ্রেষ্ঠত! প্রতিপাদদিত হইতে পারেনা, তবে 

একমাত্র ধর্মবুদ্ধি ও হিতাহিত বিচার দ্বারা, নরের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন 

কর যাইতে পারে। তত্তিন্ন পশু হইতে নরের কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই। 

অতএব হ'রভজন করিয় মনুষাত্ব প্রাপ্ত হও ॥৩৬৭ 

সদাহুবিদ্যাধ্বান্তে প্রতিপদমশান্তে শুভকর 

মসাঁরে সংসারে ভজ ভজ মুরারেঃ পদযুগং | 

স্থখান্তং যচ্ছান্তং তদপি পরিহায় ভ্রমসি কিং 

ত্বমারাধ্যং ভদ্রং বিবুধগণসাধ্যং বিনযুতঃ ॥ ৩৬৮ 

অবিগ্ভারূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অশান্থ যে অসার সংসার, যাহাতে 

পদে পদে ঃথখ ভোগ করিতে হয়, রোগ থাকলেই ওষধের আবিষ্কার 

আপনিই হুয়, সুতরাং এ অবগ্তভোগা ঠিবিধ ছু'খরূপ রোগের প্রতি- 

রোধক ওষধ, শ্রীকৃষ্ণের কুশল্প্রদ পদযুগ সত্ই ভজ। যাহা শাস্ত, 

অর্থাৎ যাহা ভজিলে স্থখণঃখও চিন্তা দেষ রাগ, অথবা কোন ইচ্ছা 

মনকে আশ্রন্ন করিতেই পারে না, সুতরাং সুথপারণামিও স্বয়ং ভদ্র, কিন. 

মঙ্গলময়, ও দেবগণেরও সাধন রষেগ সেই মুক্তিপ্রদ চিরারাধা ধন ত্যাগ 
করিয়া কেন ভ্রমণ করিতেছে? বিনর সহকারে সতত ভজ ॥৩৬৮ 

উত্তালোনম্মিভবান্ধিতীষণভয়াৎ সম্তত্ত,কা মস্ত চ 

নানাব্যাধিভখাধিবাধিতহৃদা দন্দহামানস্য তে। 

৯৯ 



১৬২ ভক্তিলহরী । 

তাবদ্বাধিনিবারণায় বিহিতং ধাত্র। মহাভেষজং 

প্রীগোবিন্দপদারবিন্দযুগলং স্বশ্রেয়সং চিন্তয় ॥ ৩৬৯ 

নানাবিধ বাধি জাত মনস্তাপে অংক্রান্ত হৃদয় হইয়1 পুনঃপুনঃ দগ্ধ যে 

তুমি, এবং উত্তাল তরঙ্গমালায় আক্রান্ত যে ভব সমুদ্র, তাহ! হইতে সমুৎপন্ 
ভীষণ ভয়, দেই ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছ যে কমি, 
তোমার তাব্দূরোগ হরণকারি মহৌষধ, বিধাতা কারয়। রাখিয়াছেন, 

সে ওষধ, এ শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দদ্বয় আর কিছুই নহে। অন্তথব দেই 

মহৌষধই তোমার ক্ষেমস্কর বলিয়া চিন্তা কর ॥৩৭+ 

শ্প্পিাশীশী শিপ সা িপপিপ্ীলিীসিততিহিলি শি 

কলিসঙ্গভূজঙগদংশনাদ্বরমঙ্গানলসঙ্গমে। মম । 

ইদমঙ্গমনঙগরঙ্গতোহ্যব তে কৃষ্ণ দদৎ পদাম্ব জং ॥ ৩৭০ 

হে কৃষ্ণ! কলিদ্্গরূপ ভুূজঙ্গের দংশন হইতে অগ্নি সঙ্গও বরং ভাল । 

বিশেষতঃ মদনের প্রভাবে দেহ আমার জলিয়া পুড়িয়৷ গেল, যেহেতু 

তোমার পাদ্পন্ন সমস্ত তাপক্ষনন করণে সমর্থ, তাই বলি, তোমার পাদপদ্ 

দিয়! আমার এই দেহকে অনঙ্গরঙ্গ হইতে রক্ষা কর ৩৭০ 

অপি নাম বরাভয়প্রদং ভজরে কৃষ্ণপদং ভবান্তকৃৎ। 

ইহ কালভয়ং গমিষ্যতি প্রদভং সৌরকরাত্মোষথা ॥৩৭১ 
জন্মভয় দূরীকরণ সমর্থ এবং নিশ্চয় বরাভয় প্রন কৃষঃপদ তজ। হঠাত 

তোমার কালভয়, হূর্যযোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্য।য় অন্তহিত হইবে। 

অতএব জন্মমৃত্যুক্ষয়কৃৎ কৃষ্ণপদ ভজ | ৩৭১ 



ভক্তিলহরী । ১৬৩ 

নে! বারণ্য প্রবাসৈ নণচ বিধিবিহিতৈঃসাত্বিকৈঃ শুদ্ধভোক্ষ্যৈ 
রূন্দারণ্যা দিতীর্ঘপ্রমুখবসতিভীরূপবিদ্যাধনৈর্ব্বা । 
যদ্বাপট্রাদিবাসোব্যবহরণবশাদ,দ্ধিজালৈশ্চ তীক্্ৈ 
কৈরপ্যাসাগ্যতে তদ্ভজনপথম্ুতে কৃষ্ণচন্দ্রপ্রসাদঃ ॥ ৩৭২ 

বনবাস দ্বারা কিম্বা! বিধিবিহিত সাত্বিক শুন্ব'ভোজন দ্বারা, অথবা 

বৃন্দাবন প্রভৃতি পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্রে বলত দ্বারা, কিন্বা রূপ-যৌবন-ধন 
প্রভৃতি দ্বারা, পট্টাদি-বসন ব্যবহার দ্বার!, ও তীক্ষ বুদ্ধি দ্বারা; কৃষ্তরুপা 

কেহ তাহার ভক্তিপথ ব্যতীত পাইতেই পারে না ॥ ৩৭২ 

নিত্যং বিভ্তহরা! মনোহরতর! সাধ্বী সমুন্মাদিনী 

প্রেমানন্দময়ৈর্বচোঁভিরনিশং ব্যাপ্ত হরেঃ প্রাপিকা। 
নির্বেবেদং জনয়েৎ তথ! সুখকরী কামং ভবোহুসাদিনী 

কামাগ্নেঃ শমনী সদ! ভগবতী বেশ্ঠেব বৃন্দাটবী ॥ ৩৭৩ 

বুন্দাটবী গুণদ্বার বেশ্ঠার ন্যায় আচরণ করিতেছেন । বৃন্দাবন বাস 

করিতে গেলেই, ব্রজবাসীরা তাহার ধন হরণ করেন) সুতরাং বিত্ৃহর! 

বেশ্টার সায় । মনোহরতরা, উভয়েই বটে, এবং বুন্দটবী সাধ্ৰী, বেশ্তা 

অসাধ্বী। নিরন্তর প্রেম ও আনদময় বাকোর দ্বারাক় ব্যাপ্তা, অর্থাৎ 

নানাস্থানে ভাগবতাদি ভক্কিশান্ত্র ব্যাথা দ্বার! শ্রীরুষ্ণলীল! জনিত প্রেমানন্দ 

ময় বাকাদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া যিনি সমুন্াদিনী, শ্রবণ পরায়ণ ভক্তচিন্তে 

উন্মাদ জন্মাইয়া দেন । বেশ্ত। ও মৌথিক প্রেমানন্দময় বাক্াছারা ব্যাপ্ত 

হইয়া, তদাঁসক্ত ব্যক্তির সমাক্ উন্মাদ জনিকা। ইনিও হরি প্রাপিকা, 

বেশ্তাও যমপ্রাপিকা। ইনি সুথকরী-হইয়! নির্বেদ জনিকা, বেশ্তাও 



১৬৪ ভক্তিলহরী। 

অন্ুথকরী হইয়! পরিশেষে চিত্তে ধিকার জন্মাইয়! দেন। ইনি ভবোৎ- 

সাদিনী, কিনা মোক্ষদায়িনী, আর বেশ্বাও “ভব” কিনা সংসার, তাহার 

উৎসাদিনী। ইনি কামাগ্নি, কিন! বাপনাগ্রি নাশিনী, বেশ্ঠাও মদনাগ্রি- 

নাশিনী। ইনি ভগবতী, কিনা জ্ঞানযুক্ত ও বৈরাগ্যবুক্ত ভক্ত বিশিষ্ট 
আর বেশ্তাও অভগবতী, কিন! অকীর্তিশালিনী । অতএব বুন্দাটবী বেটার 

ন্যায় বলিয়া কথিত1 হইয়াছেন । ৩৭৩ 

প্রভিন্নদলিতাগ্তনছ্য তিবিড়ন্িনীলাদ্ব,দঃ 

পিনদ্ধকনকাম্বরাদমিত'দামিনী” ( চঞ্চল ) বিভ্রমঃ | 
বিলোলবুষ্ভীনুজানয়নচাতকান্তোধরঃ 

স পাতু শতনুন্দরী প্রণয়মাঁধুরীধোরণ? ॥ ৩৭৪ 

চাকৃচিক্যশালি-স্বষ্টাঞ্জন সদৃশ ছ্যতিদ্বারা বিড়স্বিত হইয়াছে নীলজলদ, 
এবং পরিহিত কনকবর্ণ বসনদ্বার! দ্মিত হইয়াছে দামিনী বা চঞ্চলার বিভ্রম 

বাহা কর্তক। অন্ুরাগদ্বারা বিলোল হইয়াছে যে বুষভান্ুনন্দিনীর নয়ন- 

রূপ চাতক, তৎসন্বন্ধে অস্তোধর স্বরূপ। এবং শত ব্রজন্ুন্দরীর প্রণয় 

মাধুরীর বহনকর্তা তোমাদের রক্ষা করুন । ৩৭৪ 

দলিতাঞ্জনপুগ্ভমগ্ুলাং বপুষঃ কান্তিমতীন্ররিয়াং হবেঃ 

প্রসমীক্ষ্য নবান্,দত্রমাচ্ছিখিভিনত্যিত এব নিত্যশঃ ॥ ৩৭৫ 
বর্যাকালেই ময়ূরকল নবঘন দেখির! প্রসারিতপুচ্ছ হইয়া সানন্দে 

নৃত্য করে, এইব্প প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু বৃন্দাবনে মযুরগণ, কষ্ের 
সেই দলিতাঞ্জমনিভ মনোহারিণী, ও অতীন্ছ্রিয়া শরীরের কান্তি দর্শন 

করিপ্কা, নবাদ্ুপ্ধ জুম হেতু নিত্যই প্রমুদিত হইয়! নৃত্য করিতেছে ॥ ৩৭৫ 



ক্তিলহরী। ১৬৫ 

কচি কনকযৃথিক! ম্ব্রসমীরণান্দোলিত। 

প্রবালনবরাগভূপরিসরস্থিত। মাধবী । 
স্কটৎকুস্থমসৌরভাঞ্ষিতনিকুঞ্জমঞ্জ ত্রমো- 
লললম্মধুপবন্কৃতিঃ স্ফ,রতি যন্ত্র বৃন্দাবনে ॥ ৩৭৬ 

যে বুন্দাবনে মৃদ্সমীরণ স্পর্শে আন্দোলিত কনকযুথিক1 কোন স্তানে 

ক্ষত্তি পাইতেছে। কোন স্থানে প্রবালের ন্যায় নৃতন রক্তিমপূর্ণ ভূভাগের 

প্রান্ত স্থিত হইয়া বাদস্তা, পুষ্পবিকাশচ্ছলে যেন হাশ্যমুখী হইয়া! 

শোভা পাইতেছেন । কোন স্থানে বিকশিত কুন্থমসৌরভে পরিপূর্ণ 

যে নিকুপ্জস্থ মনোহর ভ্রম, তাহাতে দীপ্তি পাইতেছে ভ্রমরাবলির 

ঝঙ্কার, এইরূপে বৃন্দাবন যেন চক্ষঃ ও কর্ণের প্রীতি প্রদ্দানে রত 

হইয়াছেন ॥ ৩৭৬ 

রসালনবমঞ্জরীপরিমলম্ফ,রন্মাধুরী 

প্রমত্মধুলিগ্মহামধুরগুপ্বনৈস্তন্দিল! | 
বিহঙ্গগণকাকলী পিককুহুকুহু হুষ্কতি 
বসন্তনবসম্পদ। সপদি ভাতি বৃন্দাটবী ॥ ৩৭৭ 

বৃন্াটবী বসন্তের নবসম্পত্তি দ্বার! সহসা যেন দীপ্তি পাইতেছেন। 

আম্তরুর অভিনব অস্কুরের পরিমল, কিনা অতি মনোহর গন্ধ দ্বারা 

পরিস্ফুরিত যে মাধুরী, তাহাতে প্রমত্ত যে মধুপশ্রেণী, তাহাদিগের 

অতিশয় মধুর গুঞ্জন দ্বারা ব্যাপ্তাস্তরা । এবং বিহঙ্গগণের অস্ফুট 
মধুরধবনি ও কোকিল সকলের কুহ্কুহছু হুঙ্কার যেখানে নিরন্তর 

হইতেছে ॥ ৩৭৭ 



১৬৬ ভক্তিলহরী । 

কলিন্দতনয়াতটারুহকদম্বকুপ্তস্থলী- 
প্রচারণপরায়ণো নববিদগ্ধলীলাঞ্চিত। 

ররাজ যুরলীকলামধুরনিকণৈমূচ্ছ ন্ র 

দিগন্তমভিনন্দিতব্রজনিতন্িনীমানসঃ ॥ ৩৭৮ 
কলিননন্দিনীর তীরসমুৎপন্ন-কদন্বতরুরাজিসমাচ্ছন্ন-কুপ্রস্থলীতে অভিন বৰ 

কাম পণ্ডিতের বিলাস বিশিষ্ট হইয়া প্রচার পরায়ণ, এবং মুরলীবাদনের 

মধুর ধ্বনি দ্বারা দিজ্সগুলকে মুচ্ছিত করতঃ সর্বতোভাবে ব্রজাঙ্গনা- 

চিত্তকে আহ্লাদিত করি ব্রজেন্ত্রনন্দন কৃষ্ণ দীপ্তি পাইয়াছিলেন ॥ ৩৭৮ 

নবীননটনর্তনকণিতকিস্কিণীনিস্বন- 

বিদগ্ধনবলীলয়াঞ্চিতরসার্জ্মঞ্জ,ম্মিতঃ | 
বিলোলনয়নাঞ্চলাম্বতনিতম্থি নীভূষণো 

ররাজ নবনাগরীমনসিজে বপুক্মানিব ॥ ৩৭৯ 
নবীন নটমৃত্তির নর্ভন জন্য শব্দায়মান কিঞ্কিণীর কিনি কিনি শব্দ সহ 

বিদদ্ধের নব কেলি দ্বার যুক্ত যে রস, তন্দবারা আর্র-মনোজ্ঞ অল্প হাস্ত 

ধাহার, বিলোল নক়নাঞ্চলের অমুতম্বরূপ, ও নিতম্থিনীদিগের ভূষণ 

স্বূপ এবং নবনাগরীরিগের কন্দর্প যেন মৃত্তিমান্ হইয়াই দীপ্তি 

পাইয়াছিলেন ॥ ৩৭৯ 

সকৃছুচ্চারিতং ভক্ত্য। হরিরিত্যক্ষরদয়ম্। 
তাপত্রয়ং দহত্যাশ্ড বনানি পাবকো। যথা ॥ ৩৮০ 

ভক্তিদ্বারা “হরি” এই অক্ষরদ্বয় একবার উচ্চারিত হইলে, বনকে 

বহ্ছির স্তায়, তাপব্রয়কে সত্বর দগ্ধ করে ॥ ৩৮০ 



ভক্তিলহরী | ১৬৭ 

বারাণস্তাঃ সমন্তাৎ স্থললিতমধুরং তারক ব্রহ্মনাম 

দ্বারং দ্বারং গৃণন্ ষঃ প্রতিনিয়তমজে! রামরামেতি যত্রাৎ | 

মগ্রানাং পাপপক্কে চিরবিকৃতধিয়াং মোক্ষদং সর্ববলোকো 
জীবানাং মুক্তিছেতোত্র “মতি স নিতরাং শঙ্করশ্চক্দ্রমৌলি2।৩৮১ 

িনি স্বয়ং জন্মরহিত ও সর্বলোকের আধারম্বরূপ হইয়াও বারাণ- 
সীর চতুর্দিকে লোকের দ্বারে দ্বারে যত্বপূর্বক "রাম রাম” এই স্থললিত, 

ও মধুর এবং মোক্ষদ তারকক্রক্ম নাম উচ্চারণ করতঃ, পাপপক্কে নিমগ্ন, 

স্থতরাং চিরবিকৃতবুদ্ধিদ্িগের মুক্তিনিবন্ধন ;-__-সেই অর্ধচন্ত্রতাল জগতেন্ব 

মঙ্গলকারা শঙ্কর নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন । ৩৮১ 

প্রফুল্পকুম্তমান্বিতা পবনবেল্পিতা গুল্যিনী 

ভ্রমস্তমরগুঞ্জনস্থগিতমঞ্তী,পুষ্পাবলিঃ । 

শিখগ্ডিমদতাগুবস্থলিতচন্দ্র কর্ব্যাপ্তভূঃ 

স্থভাবগুণসম্পদ। সপদি ভাতি বুন্নাটবী ॥ ৩৮২ 

লতাসকল প্র্ফু্টতকুন্ুমযুক্তা হইয়া মৃছ পবনহিল্লোলে ছলিতেছে। 

এবং ভ্রমণপরায়ণ ভৃঙ্গাবলির গুঞ্জন দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে মনোহর পুষ্প 

শ্রেণী যাহাতে, ময়ূর সকলের মত্ততা সহ যে নৃত্য, তজ্জন্য স্থলিত যে পুচ্ছের 

চন্ত্রক, তদ্দারা ব্যাগ্ততৃমি, এমন যে বৃন্াটবী নিসর্গ গুণসম্পত্তিদ্বার! 

সহসা দীপ্তি পাইতেছেন ॥ ৩৮২ 

ত্রিধ। বিতনুতে কচিন্মধুরভঙ্গিমানং মর্ৎ 

কচিন্ত মরবঙ্কতিঃ পিককুহুকুহুহুষ্কৃতিঃ। 



১৬৮ ভক্তিলহরী। 

কচিদ্বিহগকাকলীকলকলৈজ ড়োন্মাদিভি- 
শিকুঞ্জবনভূরিয়ং স্ক,রতি যত্র বৃন্দাবনে ॥ ৩৮৩ 

যে বৃন্দাবনে নিকুঞ্জবনস্থূলী অপুব সুপ্তি পাইতেছে। কোন স্থানে 

পবন, শৈত্য, সৌগন্ধ্য, মান্দ্য, এই মধুর ত্রিবিধ ভঙ্গিম! বিস্তার করিতেছে। 
কোন স্থানে ভ্রমরের ঝঞ্চার কোকিলের কুহ্ কুহু হুঙ্কার, কোন স্থানে 

জড় বস্তরও উন্মাদ কারি-বিহক্গগণের অন্ক,ট মধুর কাকলীহেতু কলকল রব 

বিশিষ্ট হইয়া শোভ1 পাইতেছে । ৩৮৩ 

কচিৎ কনকচম্পকাবলিস্তথসঙ্গত। গুল্মনী 

নবস্তবকদন্ততঃ পরিণতস্তনোল্লা সিনী । 
ভ্রমস্ত'মরবিভ্রমচ্ছলপরিস্ফ,রৎকুন্তল! 
বধুরিব মধুশ্রিয়! স্ক,রতি যত্র বৃন্দীবনে ॥ ৩৮৪ 

যে বৃন্দাবনে কোন স্থানে ন্ব্ণচম্প কশ্রেণীতে মি'লত হইয়া লতা, 

অভিনৰ স্তবকের ছলে পরিণত স্তন দ্বারা উল্লাসিনী, এবং ভ্রমণশীল 

ভ্রমরের বিলাসচ্ছলে স্ফুরিত হইয়াছে কুস্তল যাহার, অতএব বসন্তলক্ষীর 
দ্বারায় যেন বধূর স্তায ক্ষত্তি পাইতেছে ॥ ৬৮৪ 

বিলোলনয়নাঞ্চলস্ফ,রদমন্দমঞ্জ ন্মিতঃ 
কপোলফলিকামিলম্মকরকুণ্ডলোনম্মীলিতঃ । 

নবান্বদমনোহরছ্যতিকদন্বলন্দী পিতে! 
বিদদ্ধহৃদি কন্দরে স্ফ,রতু বে যশোদাস্থতঃ ॥ ৩৮৫ 

চঞ্চল নয়নের প্রান্তভাগ সহ স্ফুরিত হইতেছে উত্তম মনোহর অল্পহাস্য, 



ভক্তিলহরী । ১৬৯ 

ও গণ্স্থলমিলিত মকরকুগ্ডল, ভেদ্দ্বার! দেদীপ্যমান, এমন যে নবন সদৃশ 

মনোহর কাস্তি-সমূহ, তন্বার৷ সমাক্ প্রকারে উদ্ভাসিত যে যশোদানন্দন 

কৃষ্ণ, তিনি তোমাদের রসজ্ঞহ্দয়কনরে তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৩৮৫ 

দোলয়ন্ ম্বছু লবঙ্গ বল্লরী মাঁধবীস্থরভিগন্ধ বান্ধবঃ | 

অন্বলেশসবিশেষশীতলে। মন্দমন্দমময়তে সমীরণঃ ॥৩৮৬ 

লবঙ্গমঞ্জরীকে মৃছুভাবে দোপিত করিয়া জলকণবাহিত্বহেতু সবিশেষ 

ন্গিপ্ণ, এবং মাধবীলতার সুরভি সৌরভের বান্ধব যে সমীরণ, তাহা ষে 

বৃন্দাবনে মন্দমন্দভাবে প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৩৮৬ 

নং 
স্থমমরন্দমমন্দ মলন্বয়ন্। 
ভ্রমতি তান্তনিতান্তমদোদ্ধতো 
মধুকরে। মধুপাননিবিষ্টধীঃ ॥ ৩৮৭ 

নির্জন লতাচ্ছন্ন নিকুঞ্জবনে বিকন্সিত কুম্মের উত্তম মকরন্দ অত্যস্ত 
পান করতঃ নিতান্ত মদোদ্ধত মধুকর রি নিবিষ্টবুদ্ধি হইয়া ভ্রমণ 
করিতেছেন । ৩৮৭ 

সমদচঙ্গ বিহঙ্গকলম্বনৈ- 
মধুপমঞ্জ,লবঙ্করৈযুতি। | 
ইহ বনে প্রতিভাতি মুহুলত। 

সকুহুম। কুন্বমাকরসঙ্গতা ॥ ৩৮৮ 



১৭০ ভক্তিলহরী। 

এই বুন্দাবনে বিকসিত কুন্মুমযুক্ত হইয়া লতাসমূহ বসন্তের সহিত 

মিলিত হইয়া মদধুক্ত মনোহর বিহঙ্গগণের কলনিনাদ ও ভ্রমরের মনোহর 
ৰক্কৃতি সহ মিলিত হইয়া, চক্ষুঃকর্ণের আনন্দবর্ধন হইয়া দীপ্তি পাব 
তেছে ॥৩৮৮ 

১9টি রাডার 1 
শপ পালাল পিপাসা পাতি পা পারদ শসা 15 পতি শশী শিপ পপ 

হিমন্ত্রধীরম্থগন্ধিসমীরণৈ- 
বিবিধতাপবিনোদনবন্ধুভিঃ | 
বপুধি সারতুখস্ত নিধীয়তে 

বিপুলত। কিল তাঁপভূতামপি ॥ ৩৮৯ 

যে বুন্দাকনে শীতল সুধীর ও সুগন্ধি পবন, বিবিধতাপবিনোদনের 

বন্ধ স্বক্ধপ হইয়া, বিরহিদিগের বিরহাগ্রিবিপ্রষ্ট দেহে সারস্থখের প্রাচুর্য 
নিধান করিতেছে ॥ ৩৮৯ 

স্থগীতবসনছ্যুতীঃ সহচরী প্রসুনোৎকরৈ- 
স্তমাল ইহ কন্দলৈর্ধরতি নীলকায়প্রভাঃ। 
স্থপরুফলরো চিষাঁহ্ধরহ্ববিভ্রমং বিশ্িক! 

হরেব্শনদীধিতীঃ স্ফ,রিতকুন্দবল্লী ব্রজে ॥ ৩৯০ 
এই ব্রজধামে তরু ও লতা সকল যেন বিলাসপ্রিয়তা জন্য, শ্ীক্চের 

সমন্ত অঙ্গশোভা হরণ করিয়া স্বীয় বিলাস চরিতার্থতা হেতু ধারণ করি- 
তেছে। সহচরী স্বর্ণ বর্ণ পুষ্প সমূহ দ্বারা, কৃষ্ণের সুন্দর পীতবসনের 

কান্তি, এবং তমাঁলতরু নবপল্লব দ্বারা!নীলালগপ্রভা, ও বিম্বিকালত। 

নিজের সুপক ফলেরকাস্তিদ্বারা, কৃষ্ণের অরুণাধরের বিলাস, এবং পরিস্ফুরিত 

কুন্দলতা, হরির দৃস্তপটলকাস্তি ধারণ করিতেছে ॥ ৩৯* 



ভক্তিল্হরী । ১৭১. 

প্রস্ফরদ্ভিরভিতঃ কপোলযোঃ কুন্তলৈর্মধুপরাজিবিভ্রমৈঃ | 
যন্মুখাজমকরন্দলোলুপৈভ্র ম্যতে খলু মদোদ্ধতৈরিব ॥৩৯১ 

ধহার বদনান্বুদ্ধের মকরন্দ লোলুপ, মদমন্ত মধুপশ্রেণীর বিলাস- 

বিশিষ্টের স্যার পবনস্ফুরিত কুস্তল সকল, গণ্ডের চতুঃপার্খে ত্রাস্ত 

হইতেছে অর্থাৎ কৃষ্ণের মুখকমলের মকরন্দ পিপান্্র মধুপগণই যেন 
ভ্রমণ করিতেছে, এগুলি কুগ্ডল নহে। ইতি ভাবার্থঃ ॥ ৩৯১ 

কবাটবিস্তারমুরঃ সমুন্নতং 
নবান্ধ,দশ্যামমনোহরং বপুঃ। 

যদীক্ষমাণীন্ব,ধিনন্দিনী স্বকং 

বিহায চাঞ্চল্যমশিশ্রয়চ্চিরম্ ॥ ৩৯২ 

অত্যান্ত ও কবাটবত প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, এবং নবজলধরবৎ শ্তাম, 
সুতরাং মনোহর দেহ, যাহ! দর্শন করিয়া, চঞ্চল! হইয়াও স্বয়ং জলধি- 

নন্দিনী কমলা, স্বকীয় চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য আশ্রয় 

করিয়! আছেন ॥ ৩৯২ 

তমালসকন্দলমঞ্জ,লং বপু 

রুরোবিশালং কমলানিকেতনম্ । 
প্রশত্তবাহ করিণঃ করোপমৌ 
বিলোক্য কাসাং ন মনো বিমুহ্তি ॥ ৩৯৩ 

তমালের নব পল্লবের স্তায় মনোহর দেহ। এবং লক্ষ্মীর নিবাসম্থল 



১৭২ ভক্তিলহরী। 

স্বরূপ বিশাল বক্ষঃ, এবং করিশুগ্ডাকৃতি বিশাল বর্তল বাহদ্বয়, দেখিয়া, 
কোন্ রমণীর হৃদয় বিমুগ্ধ না হয়? ॥ ৩৯৩ 

অগন্ত্যবদ্যস্ পুনর্ুগীদৃশাং | 
সতীত্বদস্তাম্বধিশোৌষণে পটু । 
জিতম্মরস্তাঁপি হুরস্ত চঞ্চলং 

মনোবিধত্তে তদিদং হরেবপুঃ ॥ ১৯৪ 
বাহার এই দেহ মুগনয়নাগণের সতীত্বের গর্সমুদ্রশোষণে অগন্তাবৎ 

নিপুণ, এবং সেই দেহ, ষাহা! জিতকাম হরেরও মনে চাঞ্চল্য বিধান 

করে ॥ ৩৯৪ 

অনস্তলাবণ্যরসৈকসম্ভব- 
মসভ্ভবং যড়ুবি ছুল্ল ভং বপুঃ । 
ব্যলোকি যৈঃ সান্দ্রনবান্বদৌপম- 

মলভ্তিতৈর্নাত্র কিমেব সৎফলম্ ॥ ৩৯৫ 

অশেষ লাবণ্য রসের একমাত্র উৎপত্তি স্থান, এবং পৃথিবীতে যাহ! 

অত্যান্ত দুল্লভ ও অসম্ভব, অর্থাৎ অনন্তসৌ ন্দ্য্যবিশিষ্ট, নিবিড় নবঘন 

সদৃশ যে দেহ, যাহাদিগকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগ কর্তৃক কোন্ 

সংফল প্রাপ্ত না হইয়াছে ?॥ ৩৯৫ 

অলোকসামান্য মহোজ্জ্বলোল্স- 

ননববীনলাবণ্যময়ৈকবিগ্রহঃ | 



ভক্তিলহরী। ১৭৩ 

মুমোহ লৌকত্রিতযৈকমোহনে! 
হৃতাস্তরে। রাধিকয়। তথাপি সঃ ॥ ৬৯৩ 

অলৌকিক মহ উজ্জ্বল রস দ্বারা সমুল্পসিত হইতেছে অভিনব লাবণ্য- 
ময় অদ্বিতীয় দেহ ধাহার, এবং লোকক্রয়ের একমাত্র মোহন হুইয়াও, 

তিনি তথাপি শ্রীরাধিকাকর্তৃক হৃতচিভ হইয়া স্বয়ং তাহার প্রেমে ও 

রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহ। বড়ই বিচিত্র ॥ ৩৯৩ 

অনন্তসন্তাপৰলাপনাশনঃ 

সুদীনসৌভাগ্য মহীরুহোইপি ষঃ 
স এব রাধাবিরহেণ মুচ্ছিতো 
বিদুয়তে হন্ত বদামি কিং পুনঃ ॥ ৩৯৭ | 

যিনি স্বয়ং দীনজনের সৌভাগাবুক্ষ, এবং অনন্ত সম্তাপরাজির বিনাশ 

কর্তা, আজ শ্রীরাধিকার বিরহথারা মৃচ্ছিত হইয়া, তিনিও বিশেষ দুয়মান- 

চিন্ত হইয়াছেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, আমি এতদ্বিষয়ে অধিক কি 

বলিব ? ৩৯৭ | 
পপ 

্পম্পািপ্পিশাপী পিপাসা আল 
শ। 

মন্য আলি রতশালিখালিশে। 

যোধিতাং হৃদয়মোহ-মন্ত্রবৎ । 

যেন দগ্ধমহুমগ্য মনসং 

ধারয়ামি সখি তত্র নিম্ত্রপম্ ॥ ৩৯৮ 

ইহাই আমার মনে হর, সেই রতিনিপুণ মৃঢ়, রমণীগণের হদয় মুগ্ধ 

করার মন্ত্র শিথিয়াছেন, যাহাকততৃক দগ্ধ হইলেও এই নিল্লজ হৃদয় 



১৭৪ ভক্তিলহরী ৷ 

তাহাতেই অনুরক্ত হয়-_সৃতরাং অপমানিত হইয়াও দগ্ধ হৃদয় আমি 
ধারণ করিতেছি ॥ ৩৯৮ 

কুত্রিমাজ্ভ্বশতানুরঞ্জিতং 
কামিনীজনবিমোহনং সথি। 

শীলয়ত্যনিশমেব বাহাতে! 

নিন্মলং কিমিব সম্ভতং বচঃ ॥ ৩৯৯ 

কৃত্রিম সারল্যশতদ্বারা অনুরাগ বিশিষ্ট, সুতরাং অবলার চিত্ত বিমোহন, 
কেমন একপ্রকার বাহো নিম্মল বাক্য, বিস্তুতরূপে নিত্য বলিয়৷ থাকেন. 

বন্দার। মাদৃশ নারীর হৃদয় শীঘ্র ভূলিয়! যায় ॥ ৩৯৯ 

কামমালি বনমাঁলিবঞ্চন। 

খস্ততাপি বনিতালিভিব্রজে । 
চিত্রমত্র শতছুঃখদায়িনি 
মাদৃশীং লগত তাদুশে মনঃ ॥ ৪০০ 

হে সথি! ব্রজধামে বনমালি সম্পর্কীয় প্রবঞ্চনা, রমণীদিগক-ঁক 
বথেষ্টরূপে পরিচিতা হইলেও, বড়ই বিচিত্র যে, অনন্তকষ্টদাতা এই সেই 

নরস্তর বিলগ্র হয় ॥ ৪০৪ 

মধুলিগ্মহামধুরগুঞ্জনৈস্তন্দিলং 
রসদারসম্ফ,রিতসৌরভামোদিতম্ 
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কুচিচ্ছিশিরতাঞ্চিতং মৃদু সমীরণস্ফত্জিতং 

মনঃসহিতমিক্দ্রয়ং মদয়তীব বুন্দাবনে ॥ ৪০১ 

মদমত্ত মধুপগণের মহা মধুর গুঞ্জন দ্বারা পরিপুষ্ট যে সরোবর, তাহাতে 
মকরন্দপূর্ণ পদ্মের পরিস্ফরিত গন্ধদ্বারা আমোদিত, যে পবনের ন্জ্জন, 
তাহা ব্রিবিধভঙ্গি দ্বার! বুন্দাবনে মনের সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মাদিত 

করিতেছে ॥ ৪৯১ 

সম্পূর্ণ । 


